
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 08.11.2016 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
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. 
 
Merknader til møtet: 
Rådmannen presenterer Budsjettforslag 2017 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 14/2016 
Sak nr. Sakstittel  
125/16 Godkjenning av møtebok  
126/16 Delegerte saker i perioden  
127/16 Referatsaker i perioden  
128/16 Økonomimelding 2/2016  
129/16 Fauske Parkering  
130/16 Utvidet garanti Fauske Parkering 2016  
131/16 Parkeringsareal SKS-Arena  
132/16 Anke på HEOM-sak 37/16 - Oppstart av Sagatun som 

sykehjemsavdeling 
 

133/16 Et likeverdig tilbud til hjertepasienter - Uttalelse  
134/16 Fauske kommunes næringsfond - gjennomgang av tilsagn 

om tilskudd 
 

135/16 Hovedprosjekt "Mat i Salten - Arena for innovasjon og 
utvikling" 

 

136/16 Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal 
på Søbbesva. 

 

137/16 Fauske menighetssenter - søknad om makebytte/kjøp av 
areal - ny behandling 

 

138/16 Indre Salten Energi - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr 748 

 

139/16 Odd Wollbakk - søknad om kjøp av tilleggstomt i Hauan  
140/16 Søknad om økonomisk støtte 1., 2. og 3. kvartal 2016  
141/16 Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk  
142/16 Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen  
143/16 Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 

omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

 
 
Fauske, 01.11.16 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
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 Arkiv sakID.: 16/10875 Saksbehandler: Johnsen, Berit Vestvann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
125/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 13/2016 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
20.09.2016 Protokoll - Formannskap - 20.09.2016 1327161 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 
 

Møtedato: 20.09.2016 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene 117/16 – 124/16 

Møte nr: 13/2016 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Skjellhaug, Ottar AP 
Olsen, Gro Anita FL 
Salemonsen, Linda Wangen FL 
Steinbakk, Nils-Christian FL 
Stene, Jørn FL 
Borge, Ronny H 
Setså, Kristin H 
Skotåm, Per-Gunnar Kung R 
 
Forfall Parti Varamedlem  Parti 
Svendsen, Kenneth FRP Lindstrøm, Leif Johan FRP 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Arctic Host v/Lasse Bang 

Parkeringsutfordringer i sentrum v/Ann Mari Zahl (Amfi), Ida Olsen (Image) og Mariell 
Lundmark (Kitchn) 

Status for regnskapet etter 2. tertial v/økonomisjef Kariann Sørdahl 

 

Merknader til dagorden: 

 Ekstra sak settes på dagsorden 

 Ronny Borge (H): 
1. Innkalling til regionrådsmøte. Hva skal vi mene? 
2. Basseng. Fauskebadet er enda ikke sendt ut på anbud. Anbud for 

bassenget i Sulitjelma er ferdig på 20 millioner. Hva gjøres? 

 Leif Lindstrøm (FRP): 
Hvordan går det med fastlegesaken? Tror ikke vi vil spare noe på dette. 
 

Svar på spørsmål: 
Ronny Borge:  
1. Ordfører svarte. Har brukt å følge ordfører. 
2. Rådmannen svarte. Sak ang.  bassenget i Sulitjelma ble ikke ferdig til dette 
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formannskapsmøtet. Anbud på Fauskebadet gikk ut 16. september. 
 
Leif Lindstrøm: 
Kommunalsjef helse og omsorg svarte. Ser ut slik at det blir 2 - 2,5 millioner i pluss. 
 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 17.10.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
117/16 Godkjenning av møtebok  
118/16 Referatsaker i perioden  

119/16 Felles strategi for samarbeid og eierstyring - 3. gangs 
behandling 

 

120/16 Saltenstrategier 2016-2020  
121/16 Høringsuttalelse - Ny kommunelov  

122/16 Odd Tore og Vera Solbakk - Søknad om kjøp av 
tilleggtomt hos Fauske kommune 

 

123/16 Rullering av Lønnspolitisk plan  
124/16 Valnesfjord flerbrukshall – Godkjenning av anlegget 

som del av kommunal plan for idrett og friluftsliv 
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117/16: Godkjenning av møtebok 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016, 11/2016 og 12/2016 godkjennes. 

 

 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

FOR- 117/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016, 11/2016 og 12/2016 
godkjennes. 

 

 

 
118/16: Referatsaker i perioden 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 

 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

FOR- 118/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til 
orientering. 
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119/16: Felles strategi for samarbeid og eierstyring - 3. gangs behandling 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som er 
foreslått fra Regionrådet, med ikrafttredelse fra 1.1.2017. 
 

 

 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

FOR- 119/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som er 
foreslått fra Regionrådet, med ikrafttredelse fra 1.1.2017. 

 

 

 
120/16: Saltenstrategier 2016-2020 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2016-2020» 
med slagordet «Kraftfulle Salten» og omtalte visjon, verdier, hovedmål, delmål og 
fokusområder. 
 

 

 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

FOR- 120/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2016-2020» 
med slagordet «Kraftfulle Salten» og omtalte visjon, verdier, hovedmål, delmål og 
fokusområder. 
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121/16: Høringsuttalelse - Ny kommunelov 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
 
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE 
KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny 
kommunelov fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske 
kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov ut fra kapittelinndelingen i utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, 
og at kommunenes status som bærende element innen offentlig 
tjenesteproduksjon slås fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til 
fordel for detaljert statlig styring gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn 
for kommunens virksomhet. Fauske kommune støtter KS forslag til 
formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir 
økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å 
utvide kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved 
lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør 
videreføres, kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å 
opprette utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i 
forhold til den enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens 
§10 støttes. 
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b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For 
å bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i 
kommunestyret som fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På 
samme måte er vi positive til den foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor 
det lovfestes at rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for 
personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på 
lederen for administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi 
mener at tittelen rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en 
kommune, nemlig det å være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være 
administrativ leder. Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det 
ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av 
en institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt 
folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet 
innebærer. Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså 
utvannet begrep som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne 
understreke stillingens særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer 
at det allerede er en utstrakt bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe 
som vil medføre en utvanning av øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre 
tittelen ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres 
til kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter 
vår vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for 
eksempel fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke 
er noen vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet 
"Formannskap". Tvert imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring 
ikke bør gjøres. Dette fordi formannskapet er et historisk begrep og organ, og 
det har en egenverdi å ivareta navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn 
med fordel også kunne anvendes hva gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med 
valgfrihet bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom 
lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og 
presisere kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre 
folkevalgte organer, rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til 
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å gjøre regelverket enklere tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som 
eksempelvis bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og 
aksjeloven. Dette bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør 
som aksjeeiere ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget 
åpner for, og kommuner bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til 
ordfører eller annen folkevalgt, også i en annen kommune. Dette i samsvar 
med aksjelovens ordinære regler, og også sett i lys av lovens intensjon om 
økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som 
kommunen eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva 
som menes med vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder 
privatrettslige avgjørelser som kommunen treffer. Dette bør etter Fauske 
kommune sin vurdering presiseres i det videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre 
punktum innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin 
adgang til å overlate lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil 
innebære en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate lovpålagte 
oppgaver til egne selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen 
med andre, enten det er sammen med andre kommuner eller private. En slik 
innskrenkning innebærer både en begrensning av kommunens frihet og den 
begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. Fauske kommune støtter 
ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er behov for en slik 
innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har 
drøftet hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. 
Høyesterett konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i 
avtaleloven ikke får anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. 
Fauske kommune vil anbefale at gjeldende rett videreføres slik det 
fremkommer i dommen og at dette innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk 
enighet over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget 
om å skjerpe kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller 
utvalgene selv som foreslått i revidert §10. 
 
 
Kapittel 11: Kommunale foretak 
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Fauske kommune støtter forslaget til ny § 9-5 andre ledd som ikke gir 
anledning for medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret å være 
medlemmer av styret i kommunale foretak. Det er prinsipielt viktig å sikre at 
medlemmer av kommunestyret ikke er inhabile i å behandle saker fra 
kommunale foretak. Dette sikrer en habil og uavhengig folkevalgt kontroll av 
foretakene uten rollekonflikt. 
 
Fauske kommune foreslår at tilsvarende valgbarhetsbegrensning for 
kommunestyrets medlemmer også bør vurderes å omfatte styre og 
bedriftsforsamling for aksjeselskaper der kommunen har eierinteresser. 
 
Kapittel 12: Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv. 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunestyret skal kunne 
suspendere og frata ordfører vervet på visse vilkår og med de flertallskrav 
som forslaget legger til grunn. 
 
Kapittel 13: Valg av medlemmer til folkevalgte organer 
Fauske kommune støtter forslaget om at krav til kjønnsbalanse også skal 
gjelde for folkevalgte organer. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan 
dette er regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med 
minst 50 % stilling gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens 
ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en 
lovfestet rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes 
muligheter til å utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med 
administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av 
taushetsplikten om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger 
underlagt taushetsplikt blir spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre 
forvirring om de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring 
av ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at 
det ikke er hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I 
tillegg er det ikke klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for 
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folkevalgte til å spre taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt 
åpenhet i forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle 
bestemmelser om taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye 
kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i 
samsvar med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og 
effektive møter for de som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også 
positive til de foreslåtte reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke 
møter med kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil 
kunne være tilfeller hvor det å informere om et konkret møte mellom 
kommunen og en advokat om et oppgitt tema kan være uheldig for 
kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker 
som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt 
adgangen til ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. 
Hensynet til den enkelte arbeidstakers personvern – i praksis 
rådmannen/kommunedirektøren, og adgangen til å løse konflikter før de 
eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens ønske om innsyn i alle saker 
som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal 
oppgavefellesskap i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer 
en innskrenkning i forhold til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til 
organisering. Fauske kommune ser ikke at det er behov for å endre reglene 
knyttet til representasjon i styret. Å lovfeste krav til representasjon vil 
innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne 
velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det 
skal fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget 
rettssubjekt. Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap 
for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil 
bidra til å hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens 
virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi 
slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom 
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økonomiske handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk 
handlingsrom for fremtidige folkevalgte organer, uten at kravene til 
budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor 
på et lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et 
samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer 
også kommunale foretak. Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for 
folkevalgte å få et helhetlig bilde av kommunens risikobilde og totale 
handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at det ikke skal lovfestes 
krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte 
å se hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene 
støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable 
løsninger innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil 
bidra til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn 
bokført verdig av investeringer. Dette vil på sikt presse ned 
gjeldsbelastningen og bidra positivt til økonomisk handlefrihet for de 
kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for 
låneopptak for videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av 
risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter 
utvalgets forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives 
i selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til 
erstatning for alle bestemmelser i særlover. 
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God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i 
sammenheng med muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og 
kontroll. Fauske kommune har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor 
det heter: "Dersom egenkontrollen styrkes, bør statsforvaltningskontrollen 
etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet 
til å bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig 
prøving i et uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette 
opp den ubalanse som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens 
styring og det kommunale selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. 
Fauske kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre 
statlige tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av 
statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til 
hvem som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det 
bør lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme 
fra et annet parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å 
praktisere, samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er 
uavhengig av flertallet i kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke 
utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner 
som vil bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. 
Fauske kommune antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen 
økonomisk handlefrihet og at forslagene som foreligger vil kunne få store 
konsekvenser for tjenestetilbudet i slike kommuner. 

 
 

 

Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 20.09.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
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NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE 
KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny 
kommunelov fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske 
kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov ut fra kapittelinndelingen i utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, 
og at kommunenes status som bærende element innen offentlig 
tjenesteproduksjon slås fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til 
fordel for detaljert statlig styring gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn 
for kommunens virksomhet. Fauske kommune støtter KS forslag til 
formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir 
økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å 
utvide kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved 
lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør 
videreføres, kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å 
opprette utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i 
forhold til den enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens 
§10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For 
å bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i 
kommunestyret som fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På 
samme måte er vi positive til den foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor 
det lovfestes at rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for 
personalsaker. 
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Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på 
lederen for administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi 
mener at tittelen rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en 
kommune, nemlig det å være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være 
administrativ leder. Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det 
ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av 
en institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt 
folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet 
innebærer. Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså 
utvannet begrep som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne 
understreke stillingens særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer 
at det allerede er en utstrakt bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe 
som vil medføre en utvanning av øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre 
tittelen ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres 
til kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter 
vår vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for 
eksempel fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke 
er noen vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet 
"Formannskap". Tvert imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring 
ikke bør gjøres. Dette fordi formannskapet er et historisk begrep og organ, og 
det har en egenverdi å ivareta navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn 
med fordel også kunne anvendes hva gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med 
valgfrihet bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom 
lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og 
presisere kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre 
folkevalgte organer, rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til 
å gjøre regelverket enklere tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som 
eksempelvis bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og 
aksjeloven. Dette bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør 
som aksjeeiere ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget 
åpner for, og kommuner bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til 
ordfører eller annen folkevalgt, også i en annen kommune. Dette i samsvar 
med aksjelovens ordinære regler, og også sett i lys av lovens intensjon om 
økt lokalt selvstyre. 
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Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som 
kommunen eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva 
som menes med vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder 
privatrettslige avgjørelser som kommunen treffer. Dette bør etter Fauske 
kommune sin vurdering presiseres i det videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre 
punktum innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin 
adgang til å overlate lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil 
innebære en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate lovpålagte 
oppgaver til egne selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen 
med andre, enten det er sammen med andre kommuner eller private. En slik 
innskrenkning innebærer både en begrensning av kommunens frihet og den 
begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. Fauske kommune støtter 
ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er behov for en slik 
innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har 
drøftet hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. 
Høyesterett konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i 
avtaleloven ikke får anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. 
Fauske kommune vil anbefale at gjeldende rett videreføres slik det 
fremkommer i dommen og at dette innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk 
enighet over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget 
om å skjerpe kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller 
utvalgene selv som foreslått i revidert §10. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan 
dette er regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med 
minst 50 % stilling gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens 
ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en 
lovfestet rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes 
muligheter til å utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med 
administrasjonen. 
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Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av 
taushetsplikten om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger 
underlagt taushetsplikt blir spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre 
forvirring om de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring 
av ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at 
det ikke er hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I 
tillegg er det ikke klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for 
folkevalgte til å spre taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt 
åpenhet i forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle 
bestemmelser om taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye 
kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i 
samsvar med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og 
effektive møter for de som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også 
positive til de foreslåtte reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke 
møter med kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil 
kunne være tilfeller hvor det å informere om et konkret møte mellom 
kommunen og en advokat om et oppgitt tema kan være uheldig for 
kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker 
som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt 
adgangen til ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. 
Hensynet til den enkelte arbeidstakers personvern – i praksis 
rådmannen/kommunedirektøren, og adgangen til å løse konflikter før de 
eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens ønske om innsyn i alle saker 
som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal 
oppgavefellesskap i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer 
en innskrenkning i forhold til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til 
organisering. Fauske kommune ser ikke at det er behov for å endre reglene 
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knyttet til representasjon i styret. Å lovfeste krav til representasjon vil 
innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne 
velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det 
skal fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget 
rettssubjekt. Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap 
for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil 
bidra til å hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens 
virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi 
slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom 
økonomiske handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk 
handlingsrom for fremtidige folkevalgte organer, uten at kravene til 
budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor 
på et lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et 
samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer 
også kommunale foretak. Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for 
folkevalgte å få et helhetlig bilde av kommunens risikobilde og totale 
handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at det ikke skal lovfestes 
krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte 
å se hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene 
støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable 
løsninger innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil 
bidra til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn 
bokført verdig av investeringer. Dette vil på sikt presse ned 
gjeldsbelastningen og bidra positivt til økonomisk handlefrihet for de 
kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for 
låneopptak for videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
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økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av 
risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter 
utvalgets forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives 
i selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til 
erstatning for alle bestemmelser i særlover. 
 
God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i 
sammenheng med muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og 
kontroll. Fauske kommune har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor 
det heter: "Dersom egenkontrollen styrkes, bør statsforvaltningskontrollen 
etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet 
til å bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig 
prøving i et uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette 
opp den ubalanse som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens 
styring og det kommunale selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. 
Fauske kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre 
statlige tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av 
statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til 
hvem som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det 
bør lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme 
fra et annet parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å 
praktisere, samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er 
uavhengig av flertallet i kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke 
utvalgets legitimitet. 



Side 19 

 

 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner 
som vil bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. 
Fauske kommune antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen 
økonomisk handlefrihet og at forslagene som foreligger vil kunne få store 
konsekvenser for tjenestetilbudet i slike kommuner. 

 
 
 
Partssammensatt utvalg 20.09.2016: 
 
Behandling: 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Kapittel 11, 12 og 13 tas ut av høringsframlegget. 

R sitt forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

PART- 014/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
 
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE 
KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny 
kommunelov fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske 
kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov ut fra kapittelinndelingen i utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, 
og at kommunenes status som bærende element innen offentlig 
tjenesteproduksjon slås fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til 
fordel for detaljert statlig styring gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn 
for kommunens virksomhet. Fauske kommune støtter KS forslag til 
formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir 
økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å 
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utvide kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved 
lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør 
videreføres, kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å 
opprette utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i 
forhold til den enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens 
§10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For 
å bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i 
kommunestyret som fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På 
samme måte er vi positive til den foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor 
det lovfestes at rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for 
personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på 
lederen for administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi 
mener at tittelen rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en 
kommune, nemlig det å være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være 
administrativ leder. Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det 
ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av 
en institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt 
folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet 
innebærer. Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså 
utvannet begrep som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne 
understreke stillingens særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer 
at det allerede er en utstrakt bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe 
som vil medføre en utvanning av øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre 
tittelen ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres 
til kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter 
vår vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for 
eksempel fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke 
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er noen vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet 
"Formannskap". Tvert imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring 
ikke bør gjøres. Dette fordi formannskapet er et historisk begrep og organ, og 
det har en egenverdi å ivareta navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn 
med fordel også kunne anvendes hva gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med 
valgfrihet bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom 
lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og 
presisere kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre 
folkevalgte organer, rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til 
å gjøre regelverket enklere tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som 
eksempelvis bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og 
aksjeloven. Dette bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør 
som aksjeeiere ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget 
åpner for, og kommuner bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til 
ordfører eller annen folkevalgt, også i en annen kommune. Dette i samsvar 
med aksjelovens ordinære regler, og også sett i lys av lovens intensjon om 
økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som 
kommunen eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva 
som menes med vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder 
privatrettslige avgjørelser som kommunen treffer. Dette bør etter Fauske 
kommune sin vurdering presiseres i det videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre 
punktum innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin 
adgang til å overlate lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil 
innebære en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate lovpålagte 
oppgaver til egne selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen 
med andre, enten det er sammen med andre kommuner eller private. En slik 
innskrenkning innebærer både en begrensning av kommunens frihet og den 
begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. Fauske kommune støtter 
ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er behov for en slik 
innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har 
drøftet hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. 
Høyesterett konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i 
avtaleloven ikke får anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. 
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Fauske kommune vil anbefale at gjeldende rett videreføres slik det 
fremkommer i dommen og at dette innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk 
enighet over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget 
om å skjerpe kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller 
utvalgene selv som foreslått i revidert §10. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan 
dette er regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med 
minst 50 % stilling gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens 
ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en 
lovfestet rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes 
muligheter til å utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med 
administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av 
taushetsplikten om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger 
underlagt taushetsplikt blir spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre 
forvirring om de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring 
av ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at 
det ikke er hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I 
tillegg er det ikke klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for 
folkevalgte til å spre taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt 
åpenhet i forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle 
bestemmelser om taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye 
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kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i 
samsvar med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og 
effektive møter for de som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også 
positive til de foreslåtte reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke 
møter med kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil 
kunne være tilfeller hvor det å informere om et konkret møte mellom 
kommunen og en advokat om et oppgitt tema kan være uheldig for 
kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker 
som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt 
adgangen til ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. 
Hensynet til den enkelte arbeidstakers personvern – i praksis 
rådmannen/kommunedirektøren, og adgangen til å løse konflikter før de 
eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens ønske om innsyn i alle saker 
som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal 
oppgavefellesskap i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer 
en innskrenkning i forhold til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til 
organisering. Fauske kommune ser ikke at det er behov for å endre reglene 
knyttet til representasjon i styret. Å lovfeste krav til representasjon vil 
innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne 
velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det 
skal fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget 
rettssubjekt. Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap 
for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil 
bidra til å hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens 
virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi 
slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom 
økonomiske handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk 
handlingsrom for fremtidige folkevalgte organer, uten at kravene til 
budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
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Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor 
på et lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et 
samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer 
også kommunale foretak. Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for 
folkevalgte å få et helhetlig bilde av kommunens risikobilde og totale 
handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at det ikke skal lovfestes 
krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte 
å se hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene 
støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable 
løsninger innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil 
bidra til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn 
bokført verdig av investeringer. Dette vil på sikt presse ned 
gjeldsbelastningen og bidra positivt til økonomisk handlefrihet for de 
kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for 
låneopptak for videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av 
risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter 
utvalgets forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives 
i selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til 
erstatning for alle bestemmelser i særlover. 
 
God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i 
sammenheng med muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og 
kontroll. Fauske kommune har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor 
det heter: "Dersom egenkontrollen styrkes, bør statsforvaltningskontrollen 
etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
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Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet 
til å bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig 
prøving i et uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette 
opp den ubalanse som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens 
styring og det kommunale selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. 
Fauske kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre 
statlige tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av 
statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til 
hvem som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det 
bør lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme 
fra et annet parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å 
praktisere, samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er 
uavhengig av flertallet i kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke 
utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner 
som vil bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. 
Fauske kommune antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen 
økonomisk handlefrihet og at forslagene som foreligger vil kunne få store 
konsekvenser for tjenestetilbudet i slike kommuner. 

 
 

Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Partssamnensatt utvalg sin innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for H sitt 
forslag. 

 

FOR- 121/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
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Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
 
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE 
KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny 
kommunelov fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske 
kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov ut fra kapittelinndelingen i utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, 
og at kommunenes status som bærende element innen offentlig 
tjenesteproduksjon slås fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til 
fordel for detaljert statlig styring gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn 
for kommunens virksomhet. Fauske kommune støtter KS forslag til 
formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir 
økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å 
utvide kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved 
lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør 
videreføres, kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å 
opprette utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i 
forhold til den enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens 
§10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For 
å bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i 
kommunestyret som fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På 
samme måte er vi positive til den foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor 
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det lovfestes at rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for 
personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på 
lederen for administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi 
mener at tittelen rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en 
kommune, nemlig det å være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være 
administrativ leder. Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det 
ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av 
en institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt 
folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet 
innebærer. Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså 
utvannet begrep som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne 
understreke stillingens særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer 
at det allerede er en utstrakt bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe 
som vil medføre en utvanning av øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre 
tittelen ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres 
til kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter 
vår vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for 
eksempel fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke 
er noen vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet 
"Formannskap". Tvert imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring 
ikke bør gjøres. Dette fordi formannskapet er et historisk begrep og organ, og 
det har en egenverdi å ivareta navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn 
med fordel også kunne anvendes hva gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med 
valgfrihet bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom 
lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og 
presisere kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre 
folkevalgte organer, rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til 
å gjøre regelverket enklere tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som 
eksempelvis bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og 
aksjeloven. Dette bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør 
som aksjeeiere ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget 
åpner for, og kommuner bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til 
ordfører eller annen folkevalgt, også i en annen kommune. Dette i samsvar 
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med aksjelovens ordinære regler, og også sett i lys av lovens intensjon om 
økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som 
kommunen eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva 
som menes med vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder 
privatrettslige avgjørelser som kommunen treffer. Dette bør etter Fauske 
kommune sin vurdering presiseres i det videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre 
punktum innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin 
adgang til å overlate lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil 
innebære en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate lovpålagte 
oppgaver til egne selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen 
med andre, enten det er sammen med andre kommuner eller private. En slik 
innskrenkning innebærer både en begrensning av kommunens frihet og den 
begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. Fauske kommune støtter 
ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er behov for en slik 
innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har 
drøftet hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. 
Høyesterett konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i 
avtaleloven ikke får anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. 
Fauske kommune vil anbefale at gjeldende rett videreføres slik det 
fremkommer i dommen og at dette innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk 
enighet over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget 
om å skjerpe kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller 
utvalgene selv som foreslått i revidert §10. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan 
dette er regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med 
minst 50 % stilling gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens 
ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en 
lovfestet rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes 
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muligheter til å utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med 
administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av 
taushetsplikten om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger 
underlagt taushetsplikt blir spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre 
forvirring om de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring 
av ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at 
det ikke er hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I 
tillegg er det ikke klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for 
folkevalgte til å spre taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt 
åpenhet i forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle 
bestemmelser om taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye 
kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i 
samsvar med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og 
effektive møter for de som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også 
positive til de foreslåtte reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke 
møter med kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil 
kunne være tilfeller hvor det å informere om et konkret møte mellom 
kommunen og en advokat om et oppgitt tema kan være uheldig for 
kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker 
som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt 
adgangen til ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. 
Hensynet til den enkelte arbeidstakers personvern – i praksis 
rådmannen/kommunedirektøren, og adgangen til å løse konflikter før de 
eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens ønske om innsyn i alle saker 
som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal 
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oppgavefellesskap i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer 
en innskrenkning i forhold til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til 
organisering. Fauske kommune ser ikke at det er behov for å endre reglene 
knyttet til representasjon i styret. Å lovfeste krav til representasjon vil 
innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne 
velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det 
skal fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget 
rettssubjekt. Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap 
for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil 
bidra til å hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens 
virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi 
slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom 
økonomiske handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk 
handlingsrom for fremtidige folkevalgte organer, uten at kravene til 
budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor 
på et lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et 
samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer 
også kommunale foretak. Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for 
folkevalgte å få et helhetlig bilde av kommunens risikobilde og totale 
handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at det ikke skal lovfestes 
krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte 
å se hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene 
støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable 
løsninger innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil 
bidra til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn 
bokført verdig av investeringer. Dette vil på sikt presse ned 
gjeldsbelastningen og bidra positivt til økonomisk handlefrihet for de 
kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for 
låneopptak for videre utlån videreføres. 
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e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av 
risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter 
utvalgets forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives 
i selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til 
erstatning for alle bestemmelser i særlover. 
 
God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i 
sammenheng med muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og 
kontroll. Fauske kommune har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor 
det heter: "Dersom egenkontrollen styrkes, bør statsforvaltningskontrollen 
etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet 
til å bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig 
prøving i et uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette 
opp den ubalanse som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens 
styring og det kommunale selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. 
Fauske kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre 
statlige tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av 
statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til 
hvem som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det 
bør lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme 
fra et annet parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å 
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praktisere, samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er 
uavhengig av flertallet i kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke 
utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner 
som vil bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. 
Fauske kommune antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen 
økonomisk handlefrihet og at forslagene som foreligger vil kunne få store 
konsekvenser for tjenestetilbudet i slike kommuner. 

 
 

 
122/16: Odd Tore og Vera Solbakk - Søknad om kjøp av tilleggtomt hos Fauske 
kommune 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Odd Tore og Vera Solbakk innvilges erverv av ca 180 m2 av Fauske 
kommunes eiendom gnr 56 bnr 23 som tilleggsareal til eiendommen gnr 56 
bnr 3.  
 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 
indeksregulert fram til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 

Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 06.09.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Odd Tore og Vera Solbakk innvilges erverv av ca 180 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr 56 bnr 23 som tilleggsareal til eiendommen gnr 56 bnr 3.  

 
Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 
indeksregulert fram til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 06.09.2016: 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 088/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Odd Tore og Vera Solbakk innvilges erverv av ca 180 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr 56 bnr 23 som tilleggsareal til eiendommen gnr 56 bnr 3.  

 
Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 
indeksregulert fram til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

FOR- 122/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Odd Tore og Vera Solbakk innvilges erverv av ca 180 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr 56 bnr 23 som tilleggsareal til eiendommen gnr 56 bnr 3.  

 
Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 
indeksregulert fram til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

 
123/16: Rullering av Lønnspolitisk plan 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune 
 

 

Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 20.09.2016 
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Innstilling til formannskapet: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 

 

 
 
Partssammensatt utvalg 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PART- 015/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 

 

 

Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

FOR- 123/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 

 

 

 
124/16: Valnesfjord flerbrukshall – Godkjenning av anlegget som del av kommunal plan 
for idrett og friluftsliv 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar med at vedtatte at planer for bygging av Valnesfjord 
flerbrukshall ta inn som del av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og 
at prosjektet føres opp på prioritert handlingsplan for perioden 2015 – 2018 
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Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

FOR- 124/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar med at vedtatte at planer for bygging av Valnesfjord 
flerbrukshall ta inn som del av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og at 
prosjektet føres opp på prioritert handlingsplan for perioden 2015 – 2018. 

 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/33426     
 Arkiv sakID.: 16/10875 Saksbehandler: Johnsen, Berit Vestvann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
126/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
1000/16, TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016 - Bidrag til TV-aksjonen 
VEDTAK: 

Fauske kommune bevilger kr. 10.000,- til Tv-aksjonen NRK Røde Kors 2016. 

 

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001. 

 

Bidraget registreres på www.giverstafett.no og faktura blir tilsendt på epost. 

 
 

 
1001/16, Leger uten grenser - Kampen mot lungebetennelsen 
VEDTAK: 

Fauske kommune v/ordfører ønsker å bidra til innsamling til Leger uten grenser med kr. 5.000,-. 

 

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 

 

Beløpet overføres kto. 5010.05.47500 og merkes: Vestmyra skole 9b, fotballkampen. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 

http://www.giverstafett.no/


rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/33427     
 Arkiv sakID.: 16/10875 Saksbehandler: Johnsen, Berit Vestvann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
127/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Vedtak i SR-sak 41/16 - Regionrådets rolle og fokus fremover 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 23. september 2016  

 
Sak: SR-sak 41/16    Regionrådets rolle og fokus fremover – innledende sak 
  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd vedtar å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå regionrådets 
virksomhet i tråd med diskusjonsmomentene i saken.  

Arbeidsgruppen skal bestå av:  

- Monika Sande, leder 

- Lars Kr.H. Evjenth 

- Jan-Folke Sandnes 

- Rolf Kåre Jensen 

- Hege Sørlie 

Sekretariatsleder er sekretær for arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen overleverer et diskusjonsnotat til regionrådet i møtet i november 2016. 
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Til kommunene i Salten 
 
Vedlagt følger SR-sak 41/16 med vedtak. Dette til orientering. 
 
Kommunene må gjerne komme med innspill til saken. Innspill kan sendes til regionradet@salten.no . 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
 
Salten Regionråd 
Tlf: + 47 75 54 86 02 
Mobil: + 47 936 15 198 
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø 
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
kjersti.bye.pedersen@salten.no  
www.salten.no 
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SR-sak 41/16 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS FREMOVER – 
INNLEDENDE SAK 

   

Innledning 
Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan, organisert etter kml. 
§ 27 som et eget rettssubjekt. Som en del av regionrådet finner vi Felles Ansvar i Salten, 
Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd. Regionrådet har tilsammen 9 ansatte i 
sekretariatet, fordelt på 8,5 årsverk.  
 
I lys av de interkommunale eierstrategiene, men også etter innspill fra Arbeidsutvalget og 
Steigen kommune (se SR-sak 49/16a ), er det behov for å diskutere regionrådets rolle og 
fokus fremover. Det legges på denne bakgrunn opp til en innledende diskusjon med hensikt 
å igangsette et arbeid for en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med det 
formål å klargjøre regionrådets rolle og fokus fremover, herunder organisering, finansiering 
etc.  

 

Beskrivelse 

Følgende formålsparagraf ligger til grunn for Salten Regionråd, jf. § 1 i vedtektene: 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Hovedmålsettingene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

 

Regionrådet har følgende oppgaver, jf. § 3 i vedtektene: 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 
• vedta mål og arbeidsprogram 
• vedta budsjett og regnskap 
• behandle større og prinsipielle saker 
• velge arbeidsutvalg 
• velge leder og nestleder som også leder arbeidsutvalget 
• treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 

 

Regionrådet er organisert på følgende måte, jf. vedtektene: 
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§ 2.     Sammensetning 
Regionrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg 
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.  
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.  
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet. 

§ 4 Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget velges 
blant de som har møterett i Regionrådet.  
Arbeidsutvalgets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 
forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

§ 7 Sekretariatet 
Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.  
Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 
Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 
Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  
Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da 
arbeidsgiveransvaret. 
Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har 
anvisningsmyndighet på Regionrådets vegne. 

§ 8 Økonomi: 
Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 
Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
innbyggertall ved siste årsskifte. 
Større enkeltprosjekter finansieres særskilt. 
Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 
Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

 

Saltenstrategiene 

Saltenstrategiene er strategidokumentet og “arbeidsprogrammet” til regionrådet. Det er ikke 
nedfelt i vedtektene at man skal utarbeide et strategidokument, men at man skal vedta mål 
og arbeidsoppgaver, jf. vedtektenes § 3.  

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan, 
Saltenstrategiene, som er knyttet til det regionale samarbeidet.   Saltenstrategiene er vedtatt 
av regionrådet og av samtlige kommuner i Salten. Ansvarlig for gjennomføringen er Salten 
Regionråd i nært samarbeid med kommunene i Salten.  

Strategidokumentet er et strategidokument som skal gi retning til det politiske samarbeidet 
gjennom regionrådet. 
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Vurdering 
Interkommunale samarbeid reiser noen prinsipielle og praktiske problemstillinger. Hensynet 
til effektivitet og tjenestelevering kan bryte mot hensynet til demokratisk styring og kontroll. 
De praktiske problemstillingene er i stor grad relatert til organisering. Det er en mulig konflikt 
mellom kommunenes behov for demokratisk styring og kontroll på den ene siden og behovet 
for et handlekraftig interkommunalt samarbeid på den andre.  
 
Følgende legges fram for en innledende diskusjon i regionrådet: 

Hva er Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med regionrådet? 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan og er organisert etter kml. § 27 som et eget 
rettssubjekt. Regionrådet er ikke et forvaltningsorgan som kan binde opp kommunene, men 
er et konsensusorgan hvor saker av felles interesse for kommunene tas opp.  

Regionrådet har vært – og er – viktig for det politiske klimaet mellom kommunene i Salten. 
Det at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har felles strategier bidrar til at 
samarbeidsklimaet er bra – og man kjenner og er trygge på hverandre. Dette er ikke minst 
viktig når felles saker skal frontes utad. Eksempler på dette kan være en felles kraftpolitikk, 
felles næringspolitikk, felles samferdselspolitikk osv. 

Fylkeskommunen bruker regionrådet som høringsinstans i flere saker, og kanskje særlig 
innenfor samferdsel. Prinsipielt er det delte meninger om hvorvidt regionrådet bør brukes 
som høringsinstans, men i noen saker er det viktig at kommunene framstår som samstemte 
for å få større gjennomslagskraft, noe regionrådet kan bidra til. Man kan diskutere om Salten 
Regionråd kan fungere enda bedre som et verktøy for kommunene i forhold til å posisjonere 
Salten i forhold til regionale og nasjonale myndigheter, og i den anledning få større 
oppmerksomhet rundt regionen og de mulighetene som ligger i Salten. 

 

Er regionrådet organisert på en hensiktsmessig måte 

Flere ulike samarbeid er organisert under regionrådet. Det er egne styrer for de ulike 
samarbeidsområdene, men arbeidsgiveransvaret og styringsretten ligger til regionrådet. To 
av samarbeidene, Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid har også egne vedtekter 
med egne årsmøter, mens Felles Ansvar i Salten har en egen samarbeidsavtale med et eget 
styre. Det kan være hensiktsmessig å diskutere om regionrådet er organisert på en god og 
bærekraftig måte. 

 

Er oppgavene til regionrådet hensiktsmessig og i tråd med dagens behov 
Dette punktet henger sammen med punktet over. Salten Regionråd jobber med alt fra kultur, 
friluftsliv, folkehelse til samferdsel og reiseliv m.m. og har opp gjennom årene fungert som 
en “fødselshjelper” i utviklingen av det interkommunale samarbeidet. Eksempler på dette er 
etableringen av IRIS Salten, Salten Brann, Salten Kommunerevisjon og Salten 
Kontrollutvalgsservice. 
 
I forhold til øvrig kommunal oppgaveløsning bidrar regionrådet inn i fellesprosjekter som en 
koordinator som ofte utløser eksterne midler der kommunene ikke ville hatt samme uttelling 
enkeltvis. Eksempler på dette er Vegpakke Salten, Båtpakke Salten, Partnerskap Salten, 
Regionalt næringsfond, Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid, Bredbåndsutbygging, 
Samhandlingsreformen, Eierstrategier og “Mulighetsstudier for Salten” 
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Det bør diskuteres om regionrådet favner om for mange oppgaver, eller om dette fungerer 
etter intensjonen og i forhold til regionrådets formålsparagraf og Saltenstrategiene.  
 

Fungerer Saltenstrategiene etter intensjonen 

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet til 
det regionale samarbeidet. Strategiplanen er et godt gjennomarbeidet dokument, men som 
er utfordrende å operasjonalisere i tråd med målene og intensjonene i planen.  

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt 
prioritere regionrådets oppgaver for valgperioden. Salten Regionråd har det overordnede 
ansvaret for utvikling og implementering av Saltenstrategiene. 

Det kan være utfordrende å samordne planen med øvrige planer i kommunene, og da særlig 
i forhold til planprosessene i kommunene. 
 

Er budsjettrutinene i tråd med regionrådets behov vs. kommunenes 

I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. oktober. 

De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik at de 
økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) fastsettes 
gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i novembermøtet behandler 
detaljert budsjett for kommende år innenfor de økonomiske rammer som da er vedtatt.  

For de øvrige samarbeidene som er underlagt Salten Regionråd fastsettes budsjettrammen 
for kommende år i regionrådets junimøte. Detaljerte budsjett fastsettes i september eller 
novembermøtet.  

For regionrådet som virksomhet og med arbeidsgiveransvar for 9 ansatte, gir denne 
budsjettrutinen god forutsigbarhet. For kommunene kan dette oppleves som utfordrende da 
kommunene opplever at de blir bundet opp til de vedtak som gjøres av regionrådet for 
kommende år, og at de da må skjære ned i egne budsjett og tjenestetilbud. 

I 2015 omsatte regionrådet for om lag 11,3 millioner. Av disse finansierte kommunene om 
lag 6 millioner (se tabell nedenfor). 

 

Sekretariatet Salten Friluftsråd Felles Ansvar 
 Totalt pr 

kommune 
Tilskudd i kr Tilskudd i kr Tilskudd i kr  i kr 

Bodø 1 451 280 344 690 217 910 1 017 000 3 030 880 50,9 %
Meløy 254 220 83 330 112 080 136 050 585 680     9,8 %
Gildeskål 79 330 43 690 56 075 41 470 220 565     3,7 %
Beiarn 41 670 34 360 44 680 22 220 142 930     2,4 %
Saltdal 186 470 67 150 89 595 98 075 441 290     7,4 %
Fauske 379 010 108 680 147 950 196 630 832 270     14,0 %
Sørfold 76 930 45 290 55 770 40 950 218 940     3,7 %
Steigen 98 750 49 950 62 750 52 745 264 195     4,4 %
Hamarøy 71 330 41 210 53 440 37 020 203 000     3,4 %
Værøy 0 0 0 9 560 9 560         0,2 %
Røst 0 0 0 7 160 7 160         0,1 %
Sum 2 638 990 818 350 840 250 1 658 880 5 956 470 100,00 %

Kommune

Salten 
kultursamarbeid 

Tilskudd i kr %
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Det bes om at følgende momenter diskuteres: 

1) Hva er Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med regionrådet. 

2) Er regionrådet organisert på en hensiktsmessig måte (herunder organisering av 
sekretariatet, finansieringsmodell etc.) 

3) Er oppgavene til regionrådet hensiktsmessig og i tråd med dagens behov? 

4) Er budsjettrutinene i tråd med regionrådets behov vs. kommunenes 

5) Fungerer Saltenstrategiene etter intensjonene? 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd vedtar å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå regionrådets 
virksomhet i tråd med diskusjonsmomentene i saken.  

Arbeidsgruppen skal bestå av:  

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

Sekretariatsleder er sekretær for arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen overleverer en sluttrapport til regionrådet i møtet i november 2016. 

 

  

Bodø, den 16.09.2016 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
Vedlegg: 
Vedtekter Salten Regionråd  
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VEDTEKTER FOR SALTEN REGIONRÅD 
  

§  1. Formål 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

 Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

- samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
- profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
- økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
- medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

§  2. Sammensetning 

Regionrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg 
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 

Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.  

Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.  

 Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet. 

§  3. Oppgaver 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 

- vedta mål og arbeidsprogram 
- vedta budsjett og regnskap 
- behandle større og prinsipielle saker 
- velge arbeidsutvalg 
- velge leder og nestleder som også leder arbeidsutvalget 
- treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 

§  4. Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget velges 
blant de som har møterett i Regionrådet. 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommunevalgperioden), 
mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år. 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 
forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

§  5. Protokoll 

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes i arbeidsutvalget og Regionrådet. 

Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartnere. 

 

§  6. Stemmerett 

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.  

Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført. 
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I arbeidsutvalget har alle medlemmer stemmerett. 

Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at arbeidsutvalget skal være vedtaksført. 

Vedtak i Regionrådet og arbeidsutvalget gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor 
arbeidsutvalget har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for 
Regionrådet. 

§  7. Sekretariatet 

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.   

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da 
arbeidsgiveransvaret. 

Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet 
på Regionrådets vegne. 

§  8. Økonomi 

Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
innbyggertall ved siste årsskifte. 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

§  9. Endring av vedtekter 

Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall i Regionrådet. Endringer skal godkjennes av 
kommunestyrene i medlemskommunene. 

§ 10. Uttreden og oppløsning 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Regionrådet 
og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår. 

Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel (gitt ved folketall ved siste 
årsskifte før oppsigelsesfristens utløp), men ikke til mer enn verdien av de midler 
vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.  

Oppløsning av Regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet 
prinsippvedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av 
Regionrådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste 
årsskifte. 
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Økonomimelding 2/2016 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Drift: 

 

 

Investeringer: 

 

 
 
Økonomimelding 2/2016 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.9.2016. 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. 

 
1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 30. september 2016 samt årsprognose for 
2016  

 
 
Prognosen basert på tallene for 30. september 2016 tilsier et forventet resultat med et totalt 
mindreforbruk i forhold til regulert budsjett på ca. 5,5 mill. kr. Usikkerhetsmomentet i prognosen gjelder 
skatt samt mottak og integrering flyktninger, der det er vanskelig å forutse utgiftssiden blant annet på 
grunn av manglende erfaringer med flyktningmottak.  
 
Hovedårsaken til balanse i driften, er ekstra inntekter i forhold til opprinnelig budsjett. Det er viktig å 
understreke at dette på ingen måte friskmelder driften av kommunen. Mindreforbruket skyldes i 
hovedsak økte inntekter i form av skatt, integreringstilskudd, ikke-budsjettert overføring av 
mindreforbruk for 2015 fra Fauske Eiendom og at budsjettert inndekning av underskudd for 2014 utgår.  
 
Den store merinntekten som forventes på skatt har trolig sammenheng med ekstraordinært store uttak 
av utbytter til personlige skattytere, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016, 



jf. avsnitt 2.1. Dette er felles for kommunene i Norge. Denne merskatteinngangen vil isolert sett øke 
handlingsrommet i 2016, men blir imidlertid ikke videreført til 2017. I 2017 blir skatteveksten en del av 
realveksten som regjeringen la opp til i kommuneproposisjonen. Det er derfor rimelig å tro at netto 
driftsresultat vil øke fra 2015 til 2016, for så å gå tilbake til tidligere anslag fra og med 2017. Rådmannen 
påpeker derfor at de økte inntektene ikke er av slik karakter at de forsvarer en økning i kommunens 
driftsnivå. Rådmannen fremhever derimot fortsatt viktigheten av å redusere driftsnivået for å få bedre 
samsvar mellom inntekter og utgifter. Kommunens fond har blitt kraftig redusert de siste årene, og det 
er rådmannens anbefaling at et godt resultat i 2016 som følge av den uventede skatteinngangen, 
benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond for å øke fleksibiliteten i kommuneøkonomien på sikt.  

 
2.0 Fellesområder 

 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 30. september 2016  

 
 
2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. I og med at skatteinntekten 
var unormalt høy i desember 2015, er skatteprosenten i forhold til landsgjennomsnittet i modellen 
justert ned til nivået for 2014. Oppdatert prognose viser at sum skatt og rammetilskudd vil bli 3,8 mill. kr 
høyere enn budsjettert som følge av økt skatteinngang.  
 
Kommunesektoren ligger an til å få en stor merskattevekst i 2016, anslått til 3,8 mrd. kroner, som isolert 
sett vil øke handlingsrommet i 2016. Merskatteveksten har trolig sammenheng med ekstraordinært 
store uttak av utbytter til personlige skattytere, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av 
skattereformen fra 2016. Denne merskatteinngangen blir imidlertid ikke videreført til 2017, men blir i 
stedet som en del av realveksten som regjeringen la opp til i kommuneproposisjonen. Det er derfor 
rimelig å tro at netto driftsresultat vil øke fra 2015 til 2016, for så å gå tilbake til tidligere anslag fra og 
med 2017. 
 
Eiendomsskatt 
Inntekter fra eiendomsskatt forventes å bli 0,3 mill. kr høyere enn regulert budsjett. 
 
Utbytte  
Utbytte forventes å bli 0,9 mill. kr høyere enn regulert budsjett. 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med regulert budsjett. 
 
2.2 Andre fellesområder 
 
Renteutgifter 
Renteutgiftene for 2016 forventes å bli i tråd med regulert budsjett. 
 
Avdrag på lån 
På grunn av forskyvning i forfallsdato forventes 1 mill. kr lavere avdrag enn opprinnelig budsjettert. 
 
Pensjonsutgifter  



Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første prognose for 
2016 kom høsten 2015, den andre våren 2016. Den siste prognosen kom nå i høst, og viser en ytterligere 
reduksjon av den betalbare pensjonen på ca. 4 mill. kr. 
 
Endringen i prognosen medfører følgende for Fauske kommune: 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 

 
 
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 4 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 fellesområde, medfører endret prognose at det må foretas en endring i fordelingen 
mellom disse områdene. Dette tas med i forslag til budsjettregulering 2/2016. 
 

 
3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  

 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet per 30. september 2016 

 
 
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 – 31. august 2015:          8,9 % 
· Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. august 2016:          8,6 %  

 
I januar og februar måned var reduksjonen på hhv. 0,7 % og 1,7 %. I mars har vi en nedgang på 0,4 % 
mens vi i april dessverre har en oppgang på 0,9 %. De påfølgende månedene er det kun små variasjoner, 
men vi ser at fraværet ligger 0,4 % lavere i juni enn tilsvarende for 2015.  
 
Korttidsfraværet er redusert med 0,2 %. Langtidsfraværet er redusert med 0,2 %. 
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 2. tertial 2016 vs. 2. tertial 2015 

 

 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
 
                                                  2015                    2016                    Endring 

· Helse og omsorg:          9,8 %                     10,9 %           + 1,1 % 
· Oppvekst/kultur:          8,3 %                       6,9 %           -  1,4 %           
· Rådmannens stab:          8,3 %                       7,1 %           -  1,2 % 

 
Vi ser en positiv utvikling innenfor både Oppvekst og kultur og Rådmannens stab. Dessverre har Helse og 
omsorg en negativ trend, noe som medfører at kommunen som helhet ikke har så stor nedgang i det 
totale sykefraværet. Dette har sammenheng med at Helse og omsorg er et stort felt med en stor andel 
av kommunens ansatte.  
 
Alt i alt ser vi en svak positiv trend i Fauske kommune. Det jobbes kontinuerlig med å få ned 
sykefraværet og øke arbeidsnærværet, men vi må muligens styrke innsatsen innenfor Helse og omsorg. 
Kommunens HMS-plan, vedtatt høsten 2015, er i bruk og organisasjonens HMS-arbeid rapporteres 
jevnlig til AMU. 



 
3.2 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 30. september 2016 for oppvekst og kultur 

 
 
3.2.1 Skole 
 
Tabell 6 – Forbruk per 30. september 2016 for skole  
 



 
 
For skolesektoren er det fortsatt utgifter til vikar ved sykefravær som er hovedutfordringen, hvor 
utgiftene overgår opprinnelig budsjetterte beløp. Økt refusjon av sykepenger kompenserer ikke for de 
økte utgiftene. 
 
Økende behov for oppfølging av enkeltsaker påfører skoler ekstrautgifter. 
 
Status tiltak i budsjett 2016:  

· Leieavtale for Hauan grendehus er per i dag ikke avviklet. Avtalen går ut 1.1.2017.  
· Leieavtale brakkerigg Vestmyra er avviklet for Vestmyra skole per 30. juni 2016.  
· Reduksjon spesialpedagogisk tilbud gjennomført per 30. juni 2016.  
· Reduksjon transporttjenester s gjennomført per 30. juni 2016.  
· Reduksjon 1 årsverk Vestmyra skole gjennomført fra nytt skoleår i august 2016.  

 
Det er fortsatt bekymring for utgifter til vikarer da disse ligger betydelig over opprinnelig budsjett. 
Budsjettet ble imidlertid styrket med 3 mill. kr i budsjettregulering 1/2016, og det forventes derfor at 
enhet skole skal komme ut i balanse ved årets slutt. 
 
3.2.2 Barnehager 
 
Tabell 7 – Forbruk per 30. september 2016 for barnehager  



 
 
Regnskap per 30.09.2015 viser et mindreforbruk på barnehage på ca. 3,8 mill. kr. Dette henger nært 
sammen med følgende faktorer:  

· Barnetallet er i private barnehager er redusert og det er betalt ut mindre tilskudd enn 
budsjettert.  

· Det er utbetalt mindre i støtte til styrket barnehagetilbud for 1. halvår enn det som er 
budsjettert.  

 
Avvik som vil øke utgiftene på barnehageområdet:  

· Refusjoner til barnehagene vedrørende redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon er 
ikke utbetalt for siste halvår. 

· Sykefraværet i barnehagene er fortsatt høyt, og det brukes mer enn budsjettert på 
vikarutgifter i barnehagene.    

 
Området forventes å gå med et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr for 2016. Dette skyldes som sagt lavere 
utbetalinger av tilskudd til private barnehager pga. redusert barnetall og reduserte utgifter knyttet til 
styrket barnehagetilbud.  
 
3.2.3 Barne- og familieenheten 
 
Tabell 8 – Forbruk per 30. september 2016 for Barne- og familieenheten 



 
 
Barne- og familieenheten har pr 30.9. et negativt avvik på over 5 mill. Dette skyldes i hovedsak 
integreringstilskudd som ikke er kommet til utbetaling ennå, og er således ikke et reelt merforbruk. Det 
er vanskelig å gi en sikker prognose for 2016, da det fortsatt er knyttet usikkerhet rundt utgiftssiden 
både for integreringssiden og mottakssiden når det gjelder flyktninger. Det er likevel rimelig å forvente 
at enheten vil gå minimum i balanse ved årets slutt. 
 
3.2.4 Kultur 
 
Tabell 9 – Forbruk per 30. september 2016 for kultur  

 



 
Det store bassenget i Fauskebadet har vært og vil være stengt i overskuelig framtid pga. omfattende 
reparasjoner, og dette medfører betydelige inntektstap for enheten. På tross av dette har enheten 
gjennom nøktern drift, som mål å komme ut i balanse ved årets slutt. 
 
3.3 Helse og omsorg 
 
Tabell 10 – Netto forbruk per 30. september 2016 samhandlingsområde helse og omsorg  

 
3.3.1 Institusjon 
 
Tabell 11 – Forbruk per 30. september 2016 for institusjon  

 
 
Enheten har så langt i år jobbet godt på mange områder. Arbeidet med sertifiseringsprosessen frem mot 
Livsgledesykehjem bærer mange gode effekter, samarbeidsavtaler med videregående skole, barnehage 
og andre frivillige er på plass. Beboere får et bredere og personsentrert tilbud om aktivitet og en ser et 



stort engasjement blant ansatte som driver dette arbeidet frem. En har som mål at det første 
sykehjemmet skal sertifiseres første halvdel i 2017. Enheten har jobbet godt med HMS-arbeidet, noe 
som viser seg i en stabil nedgangen på sykefravær. 
 
Sykehjemmet har i mange år driftet med dobbeltrom på somatiske sengeposter, og dette er krevende 
for ansatte og for mange beboere. Avdelingene gjør en meget god innsats for å legge forholdene så godt 
til rette som mulig for å gi gode tjenester på tross av begrensningen det er å drifte med dobbeltrom. 
 
En stor utfordring for enheten er ressurskrevende brukere på avdeling for personer med demens. Det er 
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 nødvendig for å forebygge og 
redusere utagering. Denne situasjonen har også ringvirkninger ved at tilgangen på vikarer reduseres og 
gir seg utslag i økte utgifter på overtid og forskjøvet arbeidstid. 
 
Enheten har mange vakante, primært små stillinger knyttet opp mot helg. Man har i løpet av året 
gjennom utlysning av rekrutteringsstillinger til personer i helsefagutdanning lykkes med å bemanne flere 
av disse stillingene. Dette er et tiltak enheten vil fortsette med, da det i tillegg til å gi en stabil 
arbeidskraft, er en god arena for å rekruttere helsepersonell i fremtiden. Sykehjemmet får i økende grad 
pasienter på avlastning, og konsekvensene av dette er nedgang på brukerbetalinger da disse plassene 
erstatter langtidsplasser. 
 
Liggetiden på sykehjemmet er betydelig kortere enn for noen få år siden. Mer komplekse 
sykdomsbilder, mer krevende sykepleiefaglige- og omsorgsoppgaver og økende grad av fysisk og verbal 
utagering gir et økt behov for faglige ressurser og stabil arbeidskraft. Det anbefales at man investerer i 
økte ressurser for å imøtekomme denne trenden. En ser at enkelte avdelinger har en marginal 
bemanning med det tjenestetilbudet som gis i dag, og økes ikke ressurstilgangen vil dette medføre et 
svekket tjenestetilbud og en presset arbeidsbelastning, som kan medføre økt sykefravær og frafall av 
arbeidskraft.  
 
Implementeringen av velferdsteknologi fase 1 på sykehjemmet er forsinket pga. tekniske utfordringer. 
Målet er at systemet er oppe og går i oktober-november 2016. 
 
Enheten har ansatt fagutviklingssykepleier med oppstart i oktober, stillingen som aktivitets- og 
frivillighetskoordinator lyses ut i oktober. En har økt antall helsefaglærlinger fra 8 til 11 plasser.  
 
Slik utviklingen er så langt er prognosen for årsresultatet at enheten vil gå i balanse. Manglende 
oppstart av Sagatun er hovedgrunnen til dette, samt styrking av vikarbudsjett i forbindelse med 
økonomimelding 1/2016. I forhold til opprinnelig målsetting for 2016 er det betydelig ubalanse, særlig 
er det ressurskrevende brukere på avdelinger for personer med demens som er den største 
utfordringen. Videre ser man en nedgang på inntekter på brukerbetalinger da tjenesten i økende grad 
har avlastningspasienter som erstatter langtidsplasser. 
 
Det viktigste tiltaket for å gå i balanse er at avdeling Sagatun ikke blir åpnet som institusjon i 2016. 
Videre tiltak er å fortsatt være aktiv med rekruttering på ordinære stillinger og rekrutteringsstillinger, 
dette for å skape en stabilitet i ressurstilgangen, mindre bruk av overtid/forskjøvet vakt, mindre 
vikarbruk og utvikle et enda bedre arbeidsmiljø. 
 
3.3.2 Hjemmetjenesten 
 
Tabell 12 – Forbruk per 30. september 2016 for hjemmetjenesten  



 
 
Hjemmetjenesten har i en kort periode hatt noe mindre behov for innleie av ekstravakt. Men behovet 
har nå tatt seg kraftig opp. Eksempelvis er det ved sonen sentrum/øst nå tildelt 70 oppdrag/besøk i 
tidsrommet kl. 08.00-11.00. Det er i dette tidsrommet brukerne må få sine grunnbehov dekket, som 
morgenstell, frokost og medisiner. Grunnbemanningen er 7 personer på dagvakt, hver person skal da 
gjennomføre ti besøk i tillegg til tilrettelegging og kjøring før lunsj. Dette tilfredsstiller ikke kravet til 
forsvarlig kvalitet på tjenesten eller til brukernes trygghet og verdighet. Det leies nå inn ekstrapersonell 
tilsvarende 4,2 årsverk for å kunne levere tjenester på en forsvarlig måte.. Det er meldt ytterligere to 
brukere med svært omfattende bistandsbehov, slik at behovet for ekstravakter kan øke med ytterligere 
1,4 – 2,8 årsverk. En bruker er i et eksternt behandlingsopplegg fra 01.09.16. Utgift inneværende år er 
på kr 930 000,-. 
 
Det at hjemmetjenesten er ikke er styrket med flere årsverk i forhold til øking av tildelte tjenester, fører 
til stor slitasje på personalet. Dette er en medvirkende årsak høyt sykefravær. Implementering av mobil 
omsorg er gjennomført i tre avdelinger.  
 
Ansettelse av fagutviklingssykepleier vil bidra til at vi kommer i gang med å innføre nye tiltaksplaner 
inneværende år. Dette vil styrke kvaliteten på dokumentasjon, bidra til at brukerne får riktige tiltak 
samtidig som det vil være tidsbesparende for personalet. 
 
Vi har i den siste tiden fått ansatt fagpersonell i flere ledige helgestillinger. Det vil ha en positiv effekt på 
vikarbruken, men til tross for flere utlysninger har vi fortsatt mange ledige sykepleierstillinger, noe som 
påvirker vikarbehovet i negativ retning. Budsjettet er gjennom budsjettregulering 1/2016 betydelig 
styrket på vikarsiden. I tillegg forventes en merinntekt med ca. 3 mill. kr på ressurskrevende tjenester. 
 
Under forutsetning av at det ikke skjer store endringer med hensyn til nye tiltak til brukere med store 
bistandsbehov, skal hjemmetjenesten komme ut med et mindreforbruk for 2016.  
 
3.3.3 Kjøkkendrift 
 
Tabell 13 – Forbruk per 30. september 2016 for kjøkkendrift  



 
 
Fauske Storkjøkken fikk styrket budsjettet betydelig i forbindelse med budsjettregulering 1/2016. Det 
forventes med denne bakgrunn av avdelingen vil komme ut i balanse per 31.12.2016. 
 
3.3.4 Helse 
 
Tabell 14 – Forbruk per 30. september 2016 for helse  

 
 
Regnskapet for legevakt viser et overforbruk på ca. 1 mill. kr. Det ligger statlige overføringer på kr 
500 000 og refusjon fra Sørfold kommune som ikke er regnskapsført. Dette tilsvarer overforbruk i denne 
tjenesten. 
 
Det vil tilkomme ekstra utgifter i forbindelse med overtakelse av to nye kommunale leger, og en 
turnuskandidat. Dette er engangsutgifter for å klargjøre og oppruste tre nye legekontor. 
 
Ut fra kjente forhold forventes et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr per 31.12.2016. 
 



3.3.5 Samhandling 
 
Tabell 15 – Forbruk per 30. september 2016 for samhandling  

 
 
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 imot 
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 30. september 2016 for NAV  

 
 
Enheten har et underforbruk på 1,2 mill. kr ved utgangen av perioden. Underforbruket kan i hovedsak 
tilskrives lavere utbetaling av sosialhjelp enn budsjettert.   
 
Årsprognosen vurderes til et underforbruk i størrelsesorden 1 mill. kr. Det er knyttet noe usikkerhet til 



prognosen, som forutsetter at dagens nivå på sosialhjelpsutbetalinger vedvarer ut året.  
 
3.4 Rådmannens stab 
 
Tabell 17 – Netto forbruk per 30. september 2016 for samhandlingsområdet Rådmannens stab 

 
 
Årsaken til at enheten ligger høyt i forhold til periodisert budsjett, skyldes feil periodisering på salgs- og 
leieinntekter. Dette vil jevnes ut ved sluttet av året. Enheten forventes å komme ut i balanse ved årets 
slutt. 
 
3.5 Plan og kommunaltekniske tjenester 
 
3.5.1 Vei og gatelys  
 
Tabell 18 – Forbruk per 30. september 2016 for vei og gatelys 

 



 
Regnskapet for enhet VVA per 30. september viser i forhold til netto periodisk budsjett et underforbruk 
på 1,2 mill. kr. Årsaken til underforbruket er at det bevisst holdes igjen midler til å dekke utgiftene til 
vintervedlikehold resten av året. I tråd med vedtatt budsjett er det ikke utført merking av 
fotgjengeroverganger (sebrastriper) på kommunale veier. Flesteparten av sebrafeltene er nå nærmest 
ikke synlig i veibanen. I tillegg er det foretatt første runde av pærebytte av defekte gatelys. I løpet av 
høsten vil den ene årlige runden det bli utført. Med bakgrunn i at vedtatt budsjett viste til en reduksjon 
av innkjøp av klorkalsium har veistandarden blitt redusert mer enn normalt.  
 
Innenfor området vei og gatelys drives enhet VVA svært nøkternt. Standarden av vintervedlikeholdet er 
ved pga. tidligere sparetiltak redusert ved at det ikke brøytes utenfor ordinær arbeidstid før 15 cm 
snøfall. Sommervedlikehold av kommunale veier foretas kun i form av rengjøring av gater til 17. mai 
samt kantslått. 
 
Det forventes at enhet VVA vil levere et resultat i balanse.  
 
Det må imidlertid tas forbehold for vintervedlikeholdsutgiftene for Sulitjelma. Kommunens tidligere 
kontraktør har avsluttet sin virksomhet midt i kontraktsperioden. Budsjettet for 2016 er basert på 
tidligere inngåtte kontraktspriser. Konkurransen for vintervedlikehold er lyst ut og det er ikke per d.d. 
kjent hvem ny brøyteavtale vil bli inngått med, og hva ny utgift vil bli.  
 
3.5.2 Plan og utvikling 
 
Tabell 19 – Forbruk per 30. september 2016 for plan og utvikling  

 
 
Regnskapet for enhet plan/utvikling per 30. september viser i forhold til periodisert budsjett et 
underforbruk på 0,5 mill. kr. Underforbruket kan forklares med at det er større innbetalinger enn 
forventet, jf. periodisert budsjett. Forventes å jevnes ut over året. Regnskapet viser overforbruk på lønn 
i og med at enheten dekker lønn til en stilling som senere dekkes ved overføring fra næringsfondet. ½ 
stilling holdes vakant siste halvår 2016. 
 
Ved utgangen av året forventes det balanse i regnskapet ift. vedtatt budsjett.. 
 
3.5.3 Eiendomsforvaltning 
 



Tabell 20 – Forbruk per 30. september 2016 for eiendomsforvaltning  

 
 
Eiendomsforvaltning består av overføringer til Fauske Eiendom KF, og er i tråd med budsjett. 
 
3.6 Politikk 
 
Tabell 21 – Netto forbruk per 30. september 2016 for politikk  

 
 
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 



 
 
Økning avskrivninger påvirker ikke netto driftsresultat da utgiften utlignes med tilsvarende inntektspost. 

 
5.0          Næringsfondet 

 
 
Tabell 23 – Oversikt Næringsfondet 

 
 
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 0,16 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.  
 
IT: 
Anskaffelsene gjennomføres iht. budsjettforutsetningene. 
 
Velferdsteknologi: 
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 foreslår i budsjettregulering 2/2016 at dette 
lånefinansieres. 
 
Byggeprosjekter skole: 
Nedenfor gis en kort omtale av de enkelte prosjekt. 
 
Vestmyra skole: 
De bygningsmessige arbeidene er sluttført, og nybygget og del 1 utomhus ble overtatt av byggherre 
Fauske kommune 2. august 2016. I henhold til kontrakten ble ferdigstillelsen noe forsinket, men dette 
forholdet har partene avklart og ordnet opp i gjennom egen tilleggsavtale som dekker opp den 
økonomiske delen ved forsinkelsen. Etter en hektisk innspurt med stor innsats både fra entreprenør og 
byggherreorganisasjon utover sommeren, var skolebygget klart til å ta imot elver og ansatte ved 
oppstart av nytt skoleår 22. august dette år. Prosjektet så langt må kunne sies å være meget vellykket, 
både utfra at tidsplanen mht. ferdigstillelse innen skolestart er oppnådd, og også at vi slik vi har oversikt 
i dag ligger an til å kunne komme i mål uten store økonomiske overskridelser.   
 
Det gjenstår nå å fullføre del 2 av uteområdet, herunder også rivning av den gamle ungdomsskolen. 
Rivningsarbeidet er påbegynt og er beregnet fullført i løpet av desember 2016. Siste del av uteområdet 
gjøres ferdig neste sommer. 
 
Finneid skole: 
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. Det samme er ombyggingen av hovedbygget og deler av uteområdene.  
 
I prosjektet er det ikke tatt høyde for større utomhusarbeid, og det som er utført er i hovedsak å 
oppgradere uteområdet nærmest skolebygningen og å reparere for skader og ødeleggelser som følge av 
det pågående anleggsarbeidet som har vært ved skolen. Det bør avklares hva som skal gjøres videre 
med uteområdet, og hvordan dette eventuelt skal finansieres. Budsjettmessig er det ikke dekning for 
nye tiltak innenfor de rammene som er gitt for prosjektet. 
 
Valnesfjord skole og flerbrukshall:  
Anbudsprosessen for kontrahering av sideentreprenører og hovedentreprenør er nettopp gjennomført, 
og kommunen har inngått kontrakt med vinnerne av konkurransen. Under behandlingen av anbudene 
viste resultatene at avviket mellom antatte byggekostnader og pris på faktiske anbud var svært stor. Det 
ble derfor nødvendig å legge saken fram for ny politisk behandling i kommunestyret, med forslag om å 
øke budsjettrammen med 63,7 mill. kr. Et enstemmig kommunestyre fulgte rådmannens innstilling, og 
prosjektet videreføres i tråd med saksutredningen og tidligere vedtatte planer. Byggestart forventes å 



skje desember 2016. Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2018. 
 
Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet: 
Byggingen av nye gang- og sykkelveier som del av trafikksikkerhetstiltakene som Fauske kommune har 
tatt ansvar for å gjennomføre, er kommet godt i gang. Deler av strekningen fra området Hauan/Finneid 
og fram til Vestmyra er på det nærmeste ferdigstilt. For noen delområder, eksempelvis for traseen fra 
Grønåsveien langs Terminalveien og over myra fram til Handelsparken, er det forsinkelser og utsatt 
byggestart, først og fremst pga. utfordringer med grunnforholdene, men også som følge av at 
prosessene med grunnavståelse har tatt mye tid. Andre delprosjekter som ikke har kommet i gang er 
Eiaveien/Erikstad med opparbeidelse av fortau. Det samme gjelder trafikkløsningen for Finneid skole. 
Her er det reguleringsmessige forhold og nye planløsninger som må avklares før det tas stilling til hvilke 
tiltak som skal gjennomføres. 
 
Tilleggsinvestering utstyr skoler: 
23.06.2016 besluttet kommunestyret en tilleggsbevilgning på 6 mill. kr til skolemateriell ifm. ny 
skolestruktur. Midlene skal brukes til følgende formål: 

· Skilting/foliering kr 700 000,-. 
Hoveddelen av pengene, kr 650 000,-, benyttes i 2017 etter at anbudsrunde innkjøp er 
gjennomført.  

· Komplettering læremidler kr 700 000,-. 
Alle tilgjengelige midler brukt. Det er fremdeles behov for utskifting av læremidler spesielt på 
mellom- og ungdomstrinn. 

· Utstyr til spesialrom kr 1 000 000,-. 
Utstyr til spesialpedagogisk avdeling er dyrt. Opparbeidelse av sanserommet er krevende 
økonomisk, men vil bli en spesialpedagogisk ressurs for kommunen og samarbeidspartnere. Kr 
700 000,- av bevilgningen benyttes i 2016. 

· Inventar kr 300 000,-.  
Forventes brukt i 2016. 

· Datautstyr etc. kr 3 300 000,-. 
Hoveddelen av pengene, ca. 3 mill. kr, benyttes 2017 etter at anbudsrunde innkjøp er 
gjennomført. 

 
Sulitjelma barnehage: 
Arbeid med prosjektering av barnehage, både bygg og uteområde, samt uteområde skole. 
Prosjekteringsfasen går mot slutten, og prosjektet ble sendt ut på anbud i Doffin i juni. Forhandlinger 
med entreprenør er i gang iht. kommunestyrets vedtak.  
 
Sulitjelma basseng: 
Renovering av Sulitjelma basseng har vært ute på anbud i Doffin og entreprenør er valgt. Oppstart i 
desember 2016, med ferdigstillelse 2017. Antatt kostnad 11,4 mill. kr. 
 
Sulitjelma skole avløp 
Det har vært problemer med kloakklukt. Dette fremtrer ved bestemte vindretninger, og problemet er 
midlertidig forsøkt løst med bruk av vifter. Endelig løsning utredes. 
 
Allaktivitetshus: 
Avtale inngått mellom Fauske kommune og Fauskebygg AS etter avlysning av konkurransen om bygging 
av allaktivitetshus. Beløpet er utbetalt innenfor rammen av tidligere bevilgninger til 
allaktivitetshusprosjektet. 



 
Veier: 

· Internveier til Finneidlia 3 fase 2 og 3 er under oppføring. Forventes ferdig i løpet av mars 
2017. Egen finansiering ved salg av boligtomter. 

 
Vann: 

· Anlegging av vann til Finneidlia 3 fase 2 og 3 pågår. Forventes ferdig i løpet av mars 2017. Egen 
finansiering ved salg av boligtomter. 

· Vannledning Straumhaugen ferdig anlagt og tilkoblet alle abonnenter. Noe oppryddingsarbeid 
gjenstår. Planlegges utført våren 2017. Årlig låneopptak. 

· Rehabilitering VA-ledningsnett Fauske. Rehabilitering hovedvannledning 
Marmorveien/Eiaveien pågår. Årlig låneopptak. 

· Rehabilitering servicekummer vann pågår. Årlig låneopptak. 
· Innkjøp gravelaster fullført innenfor budsjett (50 % vann). Egen finansiering. 

 
Avløp: 

· Anlegging av avløp til Finneidlia 3 fase 2 og 3 pågår. Forventes ferdig i løpet av mars 2017. 
Egen finansiering ved salg av boligtomter. 

· Rehabilitering pumpestasjoner pågår. Årlig låneopptak. 
· Innkjøp gravelaster fullført innenfor budsjett (50 % avløp). Egen finansiering. 

 
Rassikring Farvikbekken: 
Arbeidet er i gang etter planen. 
 
Grunnundersøkelser: 
Innhenting av anbud forberedes, og forventes gjennomført i 2016. 
 
Skiltplan: 
Er under gjennomføring, og bevilgningen benyttes i 2016. 
 
Investeringer Fauske Eiendom KF: 
 
Renovering Helsetunet 2. etg.: 
Hovedtyngden her er avslutningsarbeider av rehabilitering av Helsetunet fase 1. Utvendige utskiftninger, 
påbygg ventilasjonsrom og ventilasjonsanlegg. Fase 2 er påbegynt med tilkobling igangkjøring av 
ventilasjonsanlegg og fjerning av gammelt anlegg. Videre innredningsarbeid oppstart januar 2017. 
 
Renovering brannstasjon: 
Ombygging av ny brannstasjon i Sulitjelma er ferdigstilt. 
 
Sagatun 
Innkjøp av brukerutstyr/medisinsk utstyr iht. kommunestyrets vedtak. Prosjektet er avsluttet. 
 
Tak basseng Fauske: 
Prosjektering på takkonstruksjon igangsatt. Antatt oppstart takkonstruksjonen i mai 2017, dette for å 
begrense kostnader samt å prøve å holde bassenget i drift lengst mulig. Vi vil gjennomføre avbøtende 
tiltak i takkonstruksjonen for å sørge for god lufting gjennom vinteren. 
Kontraktsforhandling/kontrahering i januar 2017. 



 
Fliser basseng Fauske: 
Antatt oppstart 2016 med nye fliser i 25 meters bassenget. Terapibassenget forsøkes holdt åpent så 
lenge som mulig. Ferdigstillelse våren 2017. 
 
Rivning av boliger i Buen: 
Dette prosjektet er avsluttet. 
 
Øvrige investeringer: 
Det er flere tak eller deler av tak på kommunale formålsbygg som er skiftet ut i år (helsetun, 
administrasjonsbygg, Finneid skole). Takarbeider er avsluttet for dette året. 
 
 

7.0 Budsjettregulering investeringer 
 
I regnskap for 2015 var det til sammen 20,99 mill. kr som ikke var finansiert. I hovedsak skyldtes dette at 
framdriften på nye Vestmyra skole var betydelig større enn beregnet i investeringsbudsjettet, noe som 
medførte at det ikke var tatt opp stort nok lån i 2015 til å dekke påløpte investeringer. I tillegg var det 
både i 2015 og 2014 prosjekter med overskridelser/manglende finansiering. I hovedsak dekkes det 
udekkede beløpet innenfor allerede bevilget låneramme. Eventuell rest legges inn som lånebehov i 
rådmannens  budsjettforslag for 2017. 
 
Tabell 24 – Forslag til budsjettreguleringer investeringsbudsjett 

 

 
8.0 Finansforvaltning 

8.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2016 sammenlignet med budsjett  

 



 
Likviditetsbudsjettet 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 skole og flerbrukshall. Det 
vesentligste av lånemidlene på 115 mill. kr vil ikke 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 siste prognose fra KLP at innbetalingene til dem, som følge av lavere forventet 
lønnsvekst vil bli ca. 19 mill. kr lavere enn beregnet i opprinnelig budsjett. 
 
Kjøp av aksjepost i Indre Salten Energi AS på 12,3 mill. kr, som ikke var en del av opprinnelig budsjett, gir 
en negativ effekt på likviditeten. 
 
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 25 – Oversikt kapitalplasseringer 

 
 
Figur 3 – Utvikling aktiv forvaltning 2016 

 
 
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. september er verdien på plasseringene økt med 0,4 mill. kr sammenlignet med 31.12.2015.  
 
8.2.1 Pareto 
 
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 26 – Beholdningsoversikt Pareto 

 
 
8.2.2 Sparebank 1 Forvaltning 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 31.8.2016 er vektingen mellom de 
ulike produktene som vist i tabell 29. 
 
Tabell 27 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
 
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 28 – Fordeling av gjelden per 30. september 2016 



 
 

 
 
Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR. Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe 
oppover siden våren 2016.  
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Fauske Parkering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar å videreføre parkeringsordningen og omfanget av denne i regi av Fauske 
Parkering AS uten endringer.  
 
 

 
Vedlegg: 
05.10.2016 Vurdering av 2 timers fri parkering i Fauske sentrum 1328059 

19.10.2016 2 timers fri parkering i Fauske sentrum 1329528 

01.11.2016 Årsregnskap 2015 - Fauske Parkering AS 1330548 
 
Bakgrunn: 
Fauske Parkering AS ble stiftet i 2004 og er et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet kom i drift fra 
1.januar 2007. Selskapets formål var å rydde opp i en utfordrende parkeringssituasjon i sentrum, behov 
for flere parkeringsplasser, og at avgiftene skulle dekke investeringene med forskjønning av sentrum.  
 
Selskapet slet økonomisk fra etableringstidspunktet og Fauske kommune har gjennom flere runder 
tilført selskapet ny egenkapital for å sikre en videre drift.   
Selskapet ble videre utfordret inntektsmessig gjennom etableringen av Krokdalsmyra handelspark fra 
høsten 2010. Selskapet har over de to seneste årene 2014, og 2015 levert regnskaper i balanse.  
 
Det har vært delte meninger om avgiftsparkering, både politisk og blant de næringsdrivende i sentrum. 
Kommunestyret behandlet senest i 2011  
I møte 20.september d.å. ble formannskapet orientert fra et bredt utvalg av representanter for 
næringslivet i sentrum utfordringer i forbindelse med handelen Fauske sentrum. De næringsdrivende 
mener at parkeringsordningen er med å begrense bruken av handelsstandens butikker og derigjennom 
reduserer inntektspotensialet for disse.  
 
I den forbindelse har ordfører i brev til Fauske Parkering AS datert 3.oktober d.å. bedt om en uttalelse 
om selskapet vurderer det teknisk mulig å innføre tidsavgrensninger i avgiftsinnkrevingen, og hvilke 
reduserte inntekter dette vil ha for selskapet.  
 
I brev av 15.oktober 2016, har Fauske Parkering AS ved styreleder gitt en respons til ordførers brev. 
Ordfører har etter dette bedt rådmannen om en faglig vurdering av saken, og at saken legges frem til 
politisk behandling.  
 
 
Saksopplysninger: 



Fauske Parkering AS får sine inntekter gjennom avgiftsinnkreving av 650 avgiftsbelagte parkeringsplasser 
i sentrum i de ulike soner. Det er riktig å si at de aller fleste av parkeringsplassene representerer 
korttidsparkering (kortere enn to timer). Parkeringsplassen ved samfunnshuset er den eneste plassen 
hvor det er langtidsparkering. Her er det allerede ordninger om redusert avgifter for heldagsparkering.   
 
Selskapet hadde i de første driftsårene inntekter på omkring 5 millioner kroner per år. Siden 2011 har 
inntektene vært på omlag 4 millioner kroner per år. Reduksjonen kan i hovedsak forklares med 
etableringen av Krokdalsmyra handelspark. Selskapet har i de to seneste driftsårene levert regnskap i 
knapp balanse.  
 
Selskapet har i dag en balanseført aksjekapital på 2.9 MNOK, og en fri egenkapital på i underkant av 0.4 
MNOK. Selskapet har fått tilført betydelig egenkapital fra kommunen siden etableringen, i underkant av 
6 MNOK. I tillegg har kommunen overtatt deler av gjelden.  
Selskapet har i brevet av 15.oktober d.å. konkludert med at selskapet ikke kan forsvare et bortfall av de 
inntektene som en redusert innkreving av avgifter medfører. Dette tolker rådmannen å være at 
selskapet ikke kan drive videre for egen regning, slik det har vært en politisk forutsetning siden selskapet 
ble etablert. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen legger til grunn at man ved en reduksjon av avgiftsparkeringen innfører en modell hvor man 
kan parkere gratis for en angitt tidsperiode. Ved innføring av avgiftsfri parkering inntil 2 timer per dag, 
vil dette medfører et vesentlig inntektstap for selskapet. 
Denne problemstillingen har kommunestyret tidligere behandlet i kommunestyrets sak nr. 35/11. I 
dennes saken ble en tidsbegrenset parkeringsordning vurdert. I nevne sak fremkom det opplysninger fra 
selskapet selv, at man vurderte at man kunne miste så mye som 75% av inntektsgrunnlaget.  Dette fordi 
det er sannsynlig at de parkerende i stor utstrekning vil anpasse sin adferd i forhold til den fri 
parkeringsperioden.  
 
Selskapet har i brevet av 15 oktober d.å. selv estimert dette til 1 million kroner per år.  Dette 
understreker styreleder å være et forsiktig anslag. Det er rådmannens vurdering at det er overhengende 
fare for at selskapet vil tape vesentlig større deler av sin inntekt enn dette. Slik redegjort for i tidligere 
nevnt sak fra 2011.  
 
Andre modeller for reduksjon av parkeringstiden kan også selvsagt vurderes. Dette er modeller som kan 
gi noe mer forutsigbarhet i forhold til hvilke inntektsreduksjoner dette kan ha for selskapet. Det kan 
bety at man kan få ned omfanget av den økonomiske utfordringen for selskapet.  Modeller som kunne 
vurderes er eksempelvis:  
 

a. Avgiftsfrie dager (eks. lørdagsfri)  
b. Definerte avgiftsfrie tidsperioder på en eller flere dager 

 
Dette kunne kanskje redusere det potensielle inntektstapet, og således redusere den økonomiske 
utfordringen for selskapet. Det er likevel vanskelig å fastslå dette helt entydig, da man fortsatt ikke fullt 
ut kan forutse endret forbrukeratferd.  
 
Uansett mulig modell vil dette i større eller mindre grad utfordre selskapet. Slik den økonomiske 
situasjonen er for selskapet p.t. er det derfor grunnlag å si at uansett prøveordning vil det sannsynligvis 
medføre et negativt regnskapsresultat tilsvarende den estimerte inntektssvikten. Dette vil i neste 
omgang medføre at selskapet vil få redusert sin egenkapital tilsvarende. Dette vil også kunne inkludere 
tap/nedskriving av aksjekapital, da det kan bli slik at øvrig fri egenkapital ikke dekker inntektstapet.  



 
En prøveordning og en mulig vanskelig økonomisk situasjon for selskapet vil kunne medføre behovet for 
å igjen vurdere selskapets fremtid. Dette er også drøftet i nevne sak i 2011, hvor det legges til grunn at 
en eventuell avvikling med overveiende sannsynlighet resultere i at Fauske kommune må tre inn i og 
over de økonomiske forpliktelser som selskapet har påtatt seg. Dette gjelder både kapitalkostnader og 
driftsutgifter (selv om deler av driftsutgiftene kan utfases ved evt. avvikling av selskapet).  
 
Rådmannen oppfatter likevel ikke at denne saken har til hensikt å vurdere selskapets fremtid. Men 
dersom det er aktuelt å avvikle selskapet, vil dette ha med seg utgifter i de kommunale budsjettene 
tilsvarende 1.5-2 MNOK per år.  
 
Offentlig støtte til kommunalt eide selskaper 
En problemstilling som rådmannen ikke kan se har vært drøftet i tidligere behandlinger av selskapet, er 
regelverket omkring offentlig støtte. Regelverket vedrørende offentlig støtte er kompliserte, og det er 
ikke rådmannens intensjon å redegjøre for alle forholdene rundt dette regelverket. Det er likevel et 
aspekt, ettersom en fri parkerings ordning, vil med stor sannsynlighet medfører at selskapet har behov 
for økonomisk bistand. En eventuell økonomisk bistand gjennom både innskudd av egenkapital, og evt. 
driftstilskudd vil kunne falle innenfor disse reglene.  
 
Hovedregelen er at kommuner og fylkeskommunale eierskap i foretak (enheter som utøver økonomisk 
aktivitet) skal utøves på en måte som hindrer at selskapet mottar statsstøtte. Dette oppfatter også 
rådmannen å være forutsetningen i de politiske vedtakene i forbindelse med etableringen av selskapet. 
Ulike former for driftsstøtte vil sannsynligvis være i brudd med reglene   
Det er heller ikke uproblematisk å skyte inn aksjekapital (egenkapital), uten å måtte vurdere dette 
regelverket. Det å investere i selskaper gjennom innskudd av egenkapital er i seg selv ikke omfattet av 
regelverket som offentlig støtte, men regelverket legger til grunn det såkalte markedsinvestorprinsippet. 
Dersom man ikke kan møte forutsetningene gitt i dette, vil dette kunne defineres som offentlig støtte. 
Markedsinvestor prinsippet er definert nedenfor.  
   
Markedsinvestorprinsippet: Skal en stat investere direkte i en bedrift, må det gjøres på samme måte som 
private investorer ville gjort det, med samme krav til avkastning, eierinnflytelse m.m. 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at en prøveordning på ett år redusert innkreving av parkeringsavgifter vil medføre 
økonomiske utfordringer for selskapet. Dette er økonomiske utfordringer Fauske kommune som eneeier 
måtte forholde seg til. Rådmannen vurderer det overhengende sannsynlig at selskapet vil ha behov for 
økonomisk bistand fra kommunen etter en slik prøveordningsperiode. Slik nevnt kan regelverket om 
offentlig støtte være utfordrende i forhold til å bistå selskapet økonomisk. Dette kan i neste omgang 
medføre at det vil være behov å vurdere selskapets fremtid.   
 
Etableringen av selskapet hadde til hensikt å skape et bedre sentrum for befolkningen og 
handelsstanden. Dette gjennom at man skulle skape mer estisk attraktiv byrom, og for å få mer system 
og orden på det som i tidligere saker ble definert å være til dels kaotiske parkeringsforhold i sentrum. 
Rådmannen oppfatter at dette er et politisk ønske også fremover. Grunnet den økonomiske 
totalsituasjonen til Fauske kommune vil det kunne være utfordrende å sikre formålene med selskapet 
dersom selskapets virksomhet utfordres eventuelt avvikles.   
 
Når det gjelder utfordringene næringslivet beskriver, har verken kommunen eller selskapet noen 
konkret dokumentasjon at innskrenket avgiftsparkering vil ha en betydningsfull positiv innvirkning på 
omfanget av handelen og omsetningen. En prøveordning for fri parkering ble praktisert i forbindelse 
med julehandelen 2015 uten at dette medførte ønsket effekt.  
 



Saken kan også selvsagt drøftes om at det kan være samfunnsøkonomiske aspekter i en slik ordning, ved 
at en økning i aktivitet og handel også vil bidra til økte offentlige inntekter. Rådmannen mener likevel at 
det ikke finnes tilstrekkelig empiri for å understøtte en slik konklusjon.    
 
Ut fra en totalvurdering hvor rådmannen i særlig grad vektlekker selskapets økonomiske evne, og 
potensiell økonomisk risiko for Fauske kommune som eier, anbefaler rådmannen at dagens 
parkeringsordning videreføres.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Vurdering av 2 timers fri parkering i Fauske sentrum 
 
I møte 20. september 2016 fikk formannskapet orientering fra representanter fra næringslivet 
på utfordringer ved dagens parkeringsordning i Fauske sentrum. 
 
Ordfører ber Fauske Parkering AS vurdere om det er teknisk mulig og hvilke kostnader som 
påløper ved 2 timers fri parkering i Fauske sentrum for en prøveperiode på ett år. 
 
 
Jeg håper på en snarlig tilbakemelding. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Jørn I. Stene 
Ordfører 
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Sak nr.   Dato 
130/16 Formannskap 08.11.2016 
 Kommunestyre  

 
 
Utvidet garanti Fauske Parkering 2016 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 mill. kr til 15 mill. 
kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret reduseres i takt 
med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. kommuneloven § 
51.1. 
 
 

 
Sammendrag: 
Styret i Fauske Parkering AS har i brev av 1.10.2016 bedt om at kommunens garanti for lån med rest kr 
15,1 mill. kr per oktober 2016 økes fra 10 mill. kr til 15 mill. kr. Dette vil redusere lånerenten med ca. kr 
115 000,- årlig, og bidra til bedre økonomi i selskapet. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 83/2004 å stille garanti for et lån på 10 mill. kr. Selskapets 
totale restgjeld utgjør per dato 15,5 mill. kr. 
 
Fauske Parkering har over tid slitt med dårlig inntjening. Selskapet har likevel som følge av kutt på 
kostnadssiden, levert positive resultater de siste årene. Imidlertid gjør prisøkninger fra leverandører, 
samt redusert inntjening som følge av etablering av handelsparken på Krokdalsmyra, at marginene 
reduseres. Tabellene nedenfor viser nøkkeltall for selskapet de 3 siste årene. 
 

 
 
 



 
 
En utvidelse av kommunens garanti vil gi selskapet bedre rentebetingelser, og således bidra til å 
redusere driftskostnadene. 
 
Dagens garanti fra 2004 er en såkalt simpel garanti, som innebærer at långiver først må søke dekning 
hos låntaker. Garantistens ansvar begrenses til det som långiver ikke får inn hos låntaker. Fra og med 
2008 ble det igjen lovlig for kommunene å stille selvskyldnerkausjon. 
 
Ved selvskyldnerkausjon kan långiver gå direkte til kommunen og få dekket sitt tap. Denne ”enklere” 
garantien for långiver, gjør at lån med selvskyldnerkausjon har 0,2 til 0,3 % lavere rente enn simpel 
kausjon.  
 
Som heleid selskap av kommunen, er det i kommunens interesse at rentekostnadene er så lave som 
mulig. 
 
Ut fra rådmannens vurdering vil ikke en selvskyldnerkausjon innebære særskilt økt risiko for Fauske 
kommune. Kommunen eier selskapet 100% og vil således sitte med hovedansvaret for fortsatt 
ivaretagelse av selskapets verdier uansett. 
 
Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti skal godkjennes av departementet når 
maksimumsansvaret er større enn kr 500 000,-. Vedtaket i denne saken blir derfor sendt Fylkesmannen i 
Nordland for slik godkjenning. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ut fra en totalvurdering av selskapets økonomi og situasjon for øvrig mener rådmannen at en utvidelse 
av garantibeløpet kan forsvares. Det er i Fauske kommunes interesse at selskapets økonomi er 
tilfredsstillende, og at parkeringsavgiften ikke økes. 
 
Selvskyldnerkausjon er den garantiformen som gir best betingelser for selskapet.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Parkeringsareal SKS-Arena 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale av parkeringsplasser fra Fauske Sprint 
begrenset oppad til kr. 1 million. Leieavtalen vil sikre gjenstående asfaltering og lyssetting 
av parkeringsareal ved SKS-Arena.  

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en samtidig bruks- og vedlikeholdskontrakt med Fauske 

Sprint om betingelser for daglig og ekstraordinær bruk ved større arrangementer, samt 
ansvar for vedlikehold og brøyting/strøing vinterstid. 

 
3. Kjøpet finansieres som en del av kommunestyrets vedtak 064/15, punkt 7 og er innenfor 

rammen av låneopptaket i 2017 som gjelder sluttføring av fase 2, Vestmyra skole. 

 
 
 

 
Vedlegg: 
12.09.2016 19 - 08-Ekstra 5 P-plasser 1326491 

12.09.2016 19 - 08-Situasjonsplan_Alt_B-05 1326492 

20.10.2016 SKS-Arena, parkering 1329614 

06.10.2016 Forslag avtale parkering SKS Arena 1328381 

19.10.2016 1841-2004002_Vestmyra_skolesenter_A0 1329555 

19.10.2016 2014001 Plankart Vestmyra skole_endelig 1329556 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Gro Anita Olsen (FL) foreslo: 
Med henvisning til den anstrengte økonomiske situasjon som rådmannen orienterte om ved 
budsjettseminaret den 1/9-16 kan ikke Fauske kommune pr. tiden påta seg nye investering- og 
driftskostnader. 

FLs forslag ble vedtatt med 2 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 



OPKU- 059/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med henvisning til den anstrengte økonomiske situasjon som rådmannen orienterte om ved 
budsjettseminaret den 1/9-16 kan ikke Fauske kommune pr. tiden påta seg nye investering- og 
driftskostnader. 
 
 
Sammendrag: 
 
Fauske Sprint har henvendt seg til kommunen med forespørsel om å kjøpe seg inn i parkeringsarealer 
ved SKS-Arena, ved å dekke kostnader ved fullføring av asfaltering og belysning i et område hvor 
grunnarbeidet er fullført som en del av prosjektet med å reise hallen.  
 
Kommunen vil da kunne tegne en avtale med Sprint om fortrinnsrett til bruk av en stor andel av plassens 
224 ordinære plasser pluss 12 HC parkeringsplasser ved større arrangement enten i regi av Vestmyra 
skole på dag/ettermiddagstid, eller av kommunen selv i forbindelse med større idrettsarrangementer, 
messer, festivaler o.l.  
 
Fauske Sprint ber om at kommunen kjøper seg inn med en andel på kr 974 000.   
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Nye Vestmyra skole åpnet offisielt den 6. september 2016. I forbindelse med realiseringen av 
skoleprosjektet har det vært stor fokus på aspektet med trafikksikkerhet for de i overkant av 600 elever 
og 100 ansatte som nå har sin skolehverdag på nye Vestmyra skole.  
 
Mange tiltak har vært planlagt i denne prosessen. Det kan nevnes oppgradering og utvidelse av gang- og 
sykkelveier, økt belysning, nye krysningspunkter, lysregulerte overganger på både riksvei 80 og E6, 
kulvert E6, «kiss and ride» soner på skoler, bilfrie skoleområder osv.  
Flere av de er fullført, noen sluttføres i løpet av høsten, mens andre igjen er utsatt i tid grunnet 
manglende finansiering fra Statens Vegvesen. Summen av alle disse skal sørge for at elevene på alle 
skolene i sentrum skal ha en oversiktlig og trygg skolevei. 
 
Et av prosjektene som ikke lot seg realisere var opparbeidelse av ny parkeringsplass der hyttene til 
Helsesportlaget ligger i dag ved krysset Fugleveien – Sisikveien på Vestmyra (parkeringsareal SPA4 på 
plankart Vestmyra skole – vedlagt) .  
Der skulle det opparbeides en parkeringsplass på totalt 98 plasser som en del av skoleprosjektet som da 
i hovedsak skulle brukes av de ansatte og besøkende til skolen. Det nye parkeringsarealet skulle dekke 2 
behov: 
 

· i størst mulig grad begrense trafikk inn mot skolen og gjennom Hegreveien der mange 
elever skal krysse på vei til skolen. 

  
· Kompensere for tapt parkeringsareal ved Idrettshallen ved omregulering av området og 

opprettelse av «drop-sone» for barn som skal til området. 

 



Den nåværende parkeringsplassen ved Idrettshallen er regulert inn med 89 plasser (se vedlagt plankart), 
mens den nyeparkeringsplassen har igjen 48 parkeringsplasser når alt arbeidet er unnagjort. Dette betyr 
en reduksjon på i overkant av 40 plasser for hele området skole/idrettshall 
 
Dette prosjektet stoppet opp på grunn av store mengder kvikk-leire akkurat der hyttene er plassert i 
dag, og dermed uforholdsmessige kostnader for opparbeidelse av området til egnet parkeringsareal. 
 
Finansiering av de ulike små og store prosjektene har vært fordelt mellom Statens Vegvesen og 
kommunen i hovedsak. Noe av kommunens innsats har vært knyttet opp til skoleprosjektet direkte, og 
noe har vært finansiert gjennom kommunestyrets bevilgning på 9 millioner kroner i sak KOM 064/15. 
 
Punkt 7 av de 11 vedtatte punktene i KOM 064/15 sier: 
           

1. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny parkeringsplass på 
Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 
Dette punktet henviser til den foreslåtte parkeringsplassen som ikke er gjennomførbar innenfor en 
fornuftig økonomisk ramme på grunn av kvikk-leire problematikken. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er et kjent fenomen at en veldig stor del av trafikken inn mot et skoleområde er besørget av to 
grupper. Det ene er ansatte som bruker egen bil til og fra jobb, og den andre er foreldre som kjører sine 
barn til og fra skolen. Det er også sånn at det er disse gruppene som har størst interesse og ansvar for at 
elevene har en trygg og sikker skolevei. 
 
Derav har det vært stort fokus de siste årene på bilfrie skoleområder, trygge leveringssoner og 
parkeringsarealer i utkant av skoleområder. Dette har også vært viktige prinsipper ved planlegging og 
bygging av nye Vestmyra skole.  
 
I dag brukes parkeringsarealet på fellesparkeringen med Fauske Videregående skole (vi har 
disposisjonsrett på 70 plasser) samt arealet ved Fauske Idrettshall. På vanlige dager er dette fylt opp, og 
det kan noen ganger være vanskelig for besøkende å finne ledig parkeringsareal.  
 
Dette problemet vil forsterkes ytterligere i sluttfasen av del 2 for uteområdet ved skolen som er ferdig til 
skolestart 2017/18. Da skal deler av parkeringsarealet ved Idrettshallen omreguleres og gjøres om til en 
trygg «kiss and ride» sone for avlevering av barn til skole/SFO. Dette øker sikkerheten, men minsker det 
totale antallet tilgjengelige parkeringsplasser for skolen med ca. 40 plasser. Totalt sett er det da 
tilgjengelig 48 plasser ved idrettshallen og 70 på parkeringsarealet som deles med Fauske videregående 
skole. Dette utgjør totalt 118 tilgjengelige plasser. 
 
Pr i dag er det tilsatt 107 ansatte ved skolen, og ytterligere 9 fra Fauske eiendom som har sitt daglige 
virke på Vestmyra skole. Totalt utgjør dette 116 ulike personer, og tilgjengeligheten på ledig 
parkeringsareal etter omregulering er 118 plasser. Det vil i hverdagen være for lite selv om ikke alle 
ansatte bruker bil til jobb hver eneste dag. Særlig på vinteren når merking av plasser ikke vises på grunn 
av snø og is vet vi av erfaring at det ikke parkeres systematisk og tett nok til at hele kapasiteten på 118 
plasser kan utnyttes. Besøkende vil få vanskeligheter med å finne plass på regulert areal, og parkering 
utenom vil ofte kunne inntreffe.           
 



Hvis det gjennomføres arrangementer ved skolen i løpet av skoletiden (f.eks. julekonserter e.l.) er 
erfaringen fra tidligere år at mange velger å parkere langs Hegreveien og andre stikkveier når de 
ordinære parkeringsplassene er fylt opp. Dette skaper veldig kaotiske og utrygge trafikkforhold og er 
ikke ønskelig. 
 
Fauske Sprint har gode avtaler med sine sponsorer og har fått tilbud på asfaltering og lyssetting som er 
langt lavere enn kommunen selv vil kunne oppnå for å erverve det antall parkeringsplasser området 
trenger i daglig bruk. Ut fra det vil pris pr. plass bli mye lavere (grunnarbeid er også ferdig utført) og det 
er fornuftig å se på sambruk av dette arealet for å sikre både kommunens og Fauske Sprints interesser 
både i det daglige,men også ved arrangementer av lokal eller nasjonal art. 
 
Det er også planlagt gang- og sykkelvei langs Fugleveien frem til avkjøring SKS-arena slik at parkerende 
her vil kunne gå trygt frem til Idrettshall og skoleområde når disse prosjektene er fullført. Det kan også 
være verdt å nevne at en fremtidig omlegging av Riksvei 80 på Klungset vil ende opp i en rundkjøring 
rett ved siden av arenaen, og da er det ønskelig fra både kommune og Statens vegvesen og stenge 
nåværende avkjøring fra E6 til Fugleveien. Den regnes som trafikkfarlig og burde ha avkjøringsfelt og 
påkjøringsfelt på grunn av daglig trafikkmengde på E6. Det er det ikke fysisk plass til med dagens 
veibredde, og det beste alternativet da er at all trafikk inn til Vestmyra går via ny rundkjøring og forbi 
SKS arena. Da vil den fysiske plasseringen av disse parkeringsplassene gi hele området mindre biltrafikk 
med alle de fordeler det medfører for både elever/ansatte/bruker og de som bor i Vestmyra-området. 
 
I og med at prisen på å opparbeide et eget parkeringsareal vil bli høy, vil det for Vestmyra skole og 
Fauske kommune være et mye billigere alternativ å gå inn i et leieforhold med Fauske Sprint på 
disponering av plasser ved SKS- Arena på formiddagstid og ved spesielle arrangementer. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Ny fotballhall Fauske

Situasjonsplan alternativ B

224 p-plasser inkl. 12 HC-parkering
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(gjelder for A1 format)
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Fra: Ronny Borge
Til: Terje Valla
Emne: SKS-Arena, parkering
Dato: 25. juli 2016 17:40:12

Hei
Fauske-Sprint har nå på det meste gjort ferdig parkeringsarealet utenfor SKS-Arena, så langt som
vi hadde med i våre planer/økonomi i prosjektet. Området er avrettet og det er fylt på en del
masse. Det er også lagt asfalt på en del av området. Det som gjenstår er at det skal slettes mer ut
og gås over med høvel etter ferien, når påkjørte masser har satt seg. Området begynner virkelig
å ta form.
Er det av interesse for Fauske kommune å «kjøpe seg inn» i denne relativt store
parkeringsplassen som en del av Vestmyra skole? Det bør kunne være mulighet å legge dette inn
i prosjektet Vestmyra skole, slik at denne parkeringen kan brukes ifbm skolen. I skoleprosjektet
utgjør dette en veldig liten sum. Arealet vil stort sett være ledig for bruk hele formiddagen, men
også på ettermiddagstid vil det være rom for å benytte plassen til parkering, når det måte være
behov ifbm arrangement i skolen eller i idrettshallen. Det vil være en vinn-vinn-situasjon for
begge parter om Fauske kommune betalte seg inn på plassen, og dermed fikk et så og si ferdig
opparbeidet areal til parkering til sin bruk.
Fauske-Sprint har svært gode avtaler med våre sponsorer, herunder firma som legger asfalt og
firma som leverer og monterer lys. Vi kan derfor få en meget gunstig pris på å asfaltere resten av
området, slik at hele arealet i front blir ferdigstilt med asfalt. Også belysning, som vil være
gunstig mtp sikkerhet, har vi fått gode priser på. Vi vil utføre en del av jobben på dugnad, mens
selve monteringen av lyspunktene vil måtte gjøres fagmessig. Fauske-Sprint vil kunne bestille og
få gjort belysning og asfalt på området for NOK 974.000,- Vi tilbyr at Fauske kommune går inn og
kjøper seg inn i vårt parkeringsareal ved at de dekker denne summen.
Jeg hører fra degJ
Mvh Ronny
Styreleder
FK Fauske-Sprint

mailto:terje.valla@fauske.kommune.no


Avtale mellom 
Fotballklubben Fauske Sprint (Sprint) (org.nr. 971 014 482) 

og 

Fauske kommune (FK) (org.nr. 972 418 021) 

 

I forbindelse med parkeringsplassen utenfor SKS Arena (fotballhallen) på Fauske har FK og Sprint etablert 
følgende avtale: 

 

1. FK sørger for videre opparbeidelse av SKS Arena sin parkeringsplass, slik at den får asfalt og lys. 
Videre tar FK ansvaret for opparbeidelsen av gang- og sykkelvei i tilknytting til parkeringsplassen, jf. 
vedlagte tegning. Planene skal godkjennes av begge parter før igangsettelse. 
 

2. FKs rettigheter 
2.1 FK gis en vederlagsfri, ubegrenset og varig rett til å benytte parkeringsplassen på hverdager 

(mandag til fredag) dagtid (kl. 07.30 – kl. 15.30, som ikke er høytidsdager). Sprint og leietakere 
av hall kan også benytte plassen på dagtid ved behov, så fremt det er ledig parkeringsplass.  

2.2 Ved eventuelt større arrangementer for Sprint på dagtid, skal kommunen forhandsvarsles 
minimum 2 måneder i forkant av hvert arrangement (begrenset oppad til 5 arrangement i året). 

2.3 FK har også en vederlagsfri, ubegrenset og varig rett til å benytte parkeringsplassen inntil 5 
arrangementer på ettermiddagstid (kl. 15.30 – kl. 23.00) per år. Sprint skal skriftlig 
forhåndsvarsles minimum to måneder i forkant av hvert arrangement. Sprint kan kun nekte 
parkering dersom Sprint har et eget arrangement. Sprint skal gi skriftlig tilbakemelding innen en 
uke fra forhåndsvarsel er gitt. Dersom skriftlig tilbakemelding ikke er gitt, kan parkeringsplassen 
benyttes.  
 

3. Sprints rettigheter 
3.1 Sprint har førsterett til å benytte parkeringsplassen på alle tidspunkt foruten på dagtidhverdager 

( mandag til fredag) (kl. 07.30 – kl. 15.30). Sprint har likevel førsterett til å benytte 
parkeringsplassen på høytidsdager som faller på en hverdag.  

3.2 Hvis Sprint har arrangementer på ettermiddagstid går disse arrangementene foran FKs 
arrangementer så fremst arrangementet er skriftlig forhåndsvarslet til FK  minstFK minst to 
måneder i forkant av hvert arrangement.  
 

4. Sprint dekker strømutgifter til belysning på parkeringsplassen. Sprint har også vedlikeholdsansvar 
for parkeringsplassen og skal sørge for at den til enhver tid er i forsvarlig stand. 
 

5. FK har ansvar for brøyting og strøing av parkeringsplassen mellom kl. 07.30-15.30, samt ved egne 
arrangementer. Sprint har for øvrig ansvar for brøyting og strøing av parkeringsplassen.  
 

 
 
 

Fauske, 13. september 20163. oktober 2016    Fauske, 3. oktober 201613. 
september 2016 
 
 
_____________________    _____________________ 
Jørn Stene      Ronny Borge 
Ordfører      styreleder 



Fauske kommune     FK Fauske-Sprint 
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F - Forretninger, kontor m.v.

K/I/L - Kontor/Industri/Lager

A/I - Kombinert Almennyttig barnehage/ Idrettsbygg

A - Allmennyttige bygninger 

1. BYGGEOMRÅDER

PBL. § 25 - REGULERINGSFORMÅL

TEGNFORKLARING

L - Jord- og skogbruk

2. LANDBRUKSOMRÅDER

Kjøreveg, Parkeringsplass

G - Gang- og sykkelveg, fortau

3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 3)

I - Idrettsanlegg

4. OFFENTLIGE FRIOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 4)

5. FAREOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 5)

(PBL §25,1. ledd nr. 2)

(PBL §25,1. ledd nr. 1)

KT,TR - Offentlige anlegg

FRL - Friluftsområde på land

6. SPESIALOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 6)

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Kunngjøring om igangsatt planlegging

1. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn i tidsrommet:

2. gangs behandling i planutvalget

Evt. nytt offentlig ettersyn:

3. gangs behandling i planutvalget

Vedtatt i kommunestyret

Dato Sign.

Revidert:

FA - Felles kjøreveg, avkjørsel

FN - Felles naustområde

FP - Felles parkeringsplass

FL - Felles lekeområde

FB - Felles badeområde

7. FELLESOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 7)

Planens begrensning

STREKSYMBOLER M.V.

Grense for reguleringsformål

Byggegrense

Frisiktlinje

Senterlinje veg

Restriksjonsgrense

Privat avkjørsel

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Omriss av eksisterende bygg
som inngår i planen
Vann, sjø, vassdrag

Fauske kommune

Reguleringsplan for 

Ekvidistanse:  1 m

1:1000   Målestokk:

Kartgrunnlag:
Teknisk kart, Fauske kommune

A/S Salten Kartdata

PLANEN UTARBEIDET DEN 14.02.2005 av

PV,PP - Privat vei, privat parkering

Regulert tomtegrense

Planident: 2004002

B - Område for boliger

Vestmyra skolesenter

Park

Papirkvalitet: HRP92

Reguleringsplanen vist på kartet er i samsvar med kommunestyrets vedtak.
Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument.

Dato

ordførerens underskrift

FRV - Friluftsområde i sjø og vassdrag

SA - Område for særskilte anlegg

18.03.2004

Plankart 25.02.2005

02.09.2005 T.A.
Revidert  etter

komm.styrets vedtak

Ras-/flomfare, bevaring av vegetasjon

24.02.2005

08.03.-11.04.2005

23.06.2005

27.06.2005

ordførerens underskrift
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Offentlig ettersyn fra

SIGN.DATO

1. gangs behandling: Delegert adm.

A1: 1:1000

SKD

2. gangs behandling i plan- og utviklingsutvalget

2014001

FAUSKE KOMMUNE

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

Forslagsstiller: Fauske kommune

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Kartmålestokk:

Reguleringsplan etter PBL av 2008

Oppstartsmøte

SAKSNR.

UTARBEIDET AV:

til

Høyderef: NN1954

Ekvidistanse: 1 m

PLAN NR.

Kartref: Euref 89 Sone 33

28.04.2015

Områderegulering for 

DATO

Ajour: FKB, 29.09.2014

06.11.13

A3: 1:2000

02.12.14

Nye Vestmyra skole

Med tilhørende bestemmelser sist revidert 26.01.16

GAN

Kommunestyrets vedtak:

Reguleringsplanen vist på kartet er i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument.

Dato:......................                                                                             ................................................

                  ordførerens underskrift

GAN

Tegnforklaring

Linjetyper

Reguleringsformål

a.3) Faresoner (PBL § 12-6)

Flomfare (H320_)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr.1)

Idrettsanlegg (BIA1-BIA2)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

    (PBL § 12-5, nr. 2)

Kjøreveg (SKV1_SKV4)

Fortau (SF)

Gang-/sykkelveg (SGS1-SGS7)

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT1-SVT15)

Parkering (SPA1-SPA4)

3. Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

Naturområde (GN)

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

(PBL § 12-5, nr. 5)

Friluftsformål (LF)

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag

(PBL § 12-5, nr. 6)

Naturområde i sjø og vassdrag (VNV)

Symboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

Avkjørsel - kjøreretning

Nærmiljøanlegg (BNA)

Offentlig tjenesteyting (BO)

Annen veggrunn - grøntareal (SVG)

Sti (illustrasjon)

22.05.15

02.06.2015
27.07.2015

08.09.15

12.11.15

Energianlegg (BE)

Planens begrensning

Formålsgrense

Grense for fareområde

Regulert parkeringsfelt

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

Planlagt bebyggelse

Regulert kant kjørebane

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Oppdatert iht. kommunestyrevedtak 12.11.15, saknr. 020/16 26.01.16
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Sak nr.   Dato 
132/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Anke på HEOM-sak 37/16 - Oppstart av Sagatun som sykehjemsavdeling 
 
 
 
 
Vedlegg: 
22.09.2016 Oppstart av Sagatun som sykehjemsavdeling 1325437 

26.08.2016 Aut SPL 1325508 

27.09.2016 Anke Sagatun 1327622 
 
Sammendrag: 
 
Det vises til HEOM-sak 37/16 hvor det ble fremmet en anke fra Anna Antonsen. Vedlagt følger 
ankebegrunnelse. 
 
Det bes om at formannskapet tar stilling til om anken skal tas til følge eller ikke. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Oppstart av Sagatun som sykehjemsavdeling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
· Rådmann anser en løsning om å flytte beboerne ved Paviljong 9 til Sagatun for å frigjøre 

somatiske sengeposter til beboere som i dag bor på dobbeltrom som gjennomførbar.  
· Rådmann melder tilbake til Helse og Omsorgsutvalget hvis gjennomføring av tiltaket 

møter større utfordringer. 
 

 
Vedlegg: 
26.08.2016 Aut SPL 1325508 
 
Eldrerådet 19.09.2016: 
 
Behandling: 
Andreas Moan fremmet følgende omforente forslag: 

Eldrerådet stiller seg svært kritisk til at Sagatun fremdeles ikke er tatt i bruk, samtidig som 16 personer 
må dele på små rom, 2 og 2. Det er uverdige forhold for disse menneskene og må kommune til opphør 
øyeblikkelig. 

Eldrerådet vil minne om at Sagatun var et Helse og sosialsenter, fylt av pasienter med ulike pleiebehov, 
som ble ivaretatt på en utmerket måte av de ansatte. At man nå definerer Sagatun i en omsorgsklasse 
som krever 9 sykepleiere for å kunne åpnes, stiller Eldrerådet seg uforstående til. Sagatun er en del av 
kommunens samlede ressurser i pleie- og omsorgsarbeidet og må betjenes deretter. Den 
problematiseringen som nå drives rundt åpningen gjør ikke saken enklere. 

Hvis eneste muligheten for å få bort dobbeltrommene er at Sagatun blir en avdeling for demente vil 
Eldrerådet støtte en slik midlertidig organisering. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
ELD- 028/16 Vedtak: 



Vedtak: 

Eldrerådet stiller seg svært kritisk til at Sagatun fremdeles ikke er tatt i bruk, samtidig som 16 
personer må dele på små rom, 2 og 2. Det er uverdige forhold for disse menneskene og må 
kommune til opphør øyeblikkelig. 

Eldrerådet vil minne om at Sagatun var et Helse og sosialsenter, fylt av pasienter med ulike 
pleiebehov, som ble ivaretatt på en utmerket måte av de ansatte. At man nå definerer Sagatun i en 
omsorgsklasse som krever 9 sykepleiere for å kunne åpnes, stiller Eldrerådet seg uforstående til. 
Sagatun er en del av kommunens samlede ressurser i pleie- og omsorgsarbeidet og må betjenes 
deretter. Den problematiseringen som nå drives rundt åpningen gjør ikke saken enklere. 

Hvis eneste muligheten for å få bort dobbeltrommene er at Sagatun blir en avdeling for demente vil 
Eldrerådet støtte en slik midlertidig organisering. 

 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL)  og Ole Tobias Orvin (SV) foreslo følgende tilleggsforslag: 

Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen iverksette tiltaket så fort som mulig for derigjennom 
kunne tilby enkelt rom til dem som i dag må ligge to på enkeltrom. 

Utvalget gir rådmannen fullmakt til å leie inn nødvendig eksternt personell for å starte opp Sagatun. 

 

Anna Antonsen (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av KRF og AP: 

1. Sagatun gjenåpnes med inntil 6 omsorgsboliger. 
2. Det etableres en base for hjemmetjenesten på Sagatun når omsorgsboligene er ferdigstilte. Det 

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

vedtak. 
4. Rådmannen bes legge frem en sak vedrørende styrking av hjemmetjenesten, for å minske 

presset på etterspørselen etter instituasjonsplasser. 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble 3 mot 1 stemme avgitt for KRF/AP's forslag. 

SV/FL's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. 

 



 
HEOM- 037/16 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmann anser en løsning om å flytte beboerne ved Paviljong 9 til Sagatun for å frigjøre 
somatiske sengeposter til beboere som i dag bor på dobbeltrom som gjennomførbar.  

· Rådmann melder tilbake til Helse og Omsorgsutvalget hvis gjennomføring av tiltaket møter 
større utfordringer. 

· Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen iverksette tiltaket så fort som mulig for derigjennom 
kunne tilby enkelt rom til dem som i dag må ligge to på enkeltrom. 

· Utvalget gir rådmannen fullmakt til å leie inn nødvendig eksternt personell for å starte opp 
Sagatun . 

 

Anna Antonsen (KRF) anker saken til formannskapet. Begrunnelse leveres utvalgets sekretariat innen 7 
dager fra møtet avholdes. 

 
Sammendrag: 
Denne saken er en oppfølging av KOM-105/16, åpning av Sagatun som en sykehjemsavdeling. Etter 
gjennomført rekrutteringsprosess er det ikke tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for å kunne drifte 
avdelingen slik det er beskrevet i vedtaket. 
Saken belyser i tillegg fremdriften med å sette avdelingen i stand til sykehjemsdrift. 
 
 
Saksopplysninger: 
Rådmann har i oppgave å etablere et midlertidig sykehjem ved Sagatun med 11 plasser slik det er 
beskrevet i saksutredningen, målgruppen er somatisk syke og personer med demens som ikke trenger 
skjerming. Innflytting skal skje så raskt som mulig innenfor tildelte rammer. 
 
Orientering om drift og fysiske forholdene med bygget  
Lokalene som skal benyttes til sykehjem sto tomme og var klare for innflytting, interiør og utstyr sto 
lagret i «legedelen» og i garasjen. En del av inventaret/utstyret var utdatert og ødelagt som ble kassert. 
Møbler og sykesenger var stort sett i orden. Sykehjemsdelen har blitt møblert, det er hengt opp gardiner 
og plassert ut mye av inventar. Det tekniske ved bygget er kvalitetssikret og er satt i stand til bruk. IT-
strukturen i bygget er satt aktiv. Det meste av nødvendig utstyr er kjøpt inn og levert, blant annet 
hvitevarer, sykesenger, løftehjelpemidler, IT-utstyr, telefoner, kjøkkenutstyr og multifunksjonsskriver. 
Det gjenstår litt arbeid med å få på plass detaljer av møblering, innredning og utstyr.  
 
Utstyr som må byttes ut, kjøpes inn eller repareres men som ennå ikke er satt i bestilling er en 
dekontaminator, reparasjon av hettemaskin og kombidamper på kjøkken.  
Pasientsignalssystemet er ute av drift og det må på plass et nytt anlegg.  
Utstyret har forholdsvis kort leveringstid, utenom pasientvarslingssystemet, og vil bli satt i bestilling så 
raskt man har en innflytningsdato klar. Man har valgt å vente med bestilling for ikke å ta unødvendige 
innkjøp, dette vil ikke utsette tidsrammen på åpning av avdelingene. Pasientvarslingssystemet er en 
komplisert anskaffelse som man må bruke tid på, men dette vil ikke påvirke åpning av avdelingene da 
man vil finne alternative løsninger til et nytt anlegg er på plass. Det vil være en utfordring for 
helsepersonellet uten et profesjonelt varslingssystem, derfor bør en starte anskaffelsesprosessen så 
tidlig som mulig. En må være oppmerksom på at et nytt pasientvarslingssystem er en betydelig 
investering, anslagsvis Nok 200 000,-, dette er en etablering på eksisterende plattform for 



velferdsteknologi. 
 
Fauske Eiendom KF har i denne prosessen kjøpt inn moppevasker og nødvendig renholdsutstyr. Videre 
har de gjennomført rundvask av arealene som er for sykehjem og bonet delen mot «legedelen», vann er 
koblet til og brannslanger sjekket. Man har hatt kontroll og prøving av brannalarmanlegget, funksjon og 
deteksjon. De har hatt kontroll av markeringsslys og reparasjon av mørke lys. I tillegg er det gjort 
utbedringer på garasjen. 
Alt innkjøp er belastet over Fauske Eiendom KF sitt budsjett slikt beskrevet i budsjett 2016. 
 
 
Rekruttering av helsepersonell  
 
Rekrutteringsprosessen er gjennomført slik det er beskrevet i vedtaket fra kommunestyret, grunnlaget 
for utlysningene er drøftet med hovedtillitsvalgte for fagforbundet og sykepleierforbundet, det er 
enighet om prosessen.  
 
Første steg var intern utlysning av avdelingssykepleier, helsefagarbeidere og sykepleiere. Det var 
tilfredsstillende søkermasse på avdelingssykepleier og helsefagarbeidere, det var ingen søkere på 
sykepleier stillinger. 
 
Andre steg i rekrutteringsprosessen var at sykepleierstillingene ble lyst ut eksternt, det var ingen 
kvalifiserte søkere. 
 
Tredje steg var at stillingene ble lyst ut eksternt på nytt, for å gjøre stillingene mer attraktiv økte man 
stillingsprosentene til 80 % og 100 %. Det var ingen kvalifiserte søkere i denne runden. 
   
Erfaringsmessig er det krevende å rekruttere sykepleiere til Sagatun i tillegg viser NAV’s 
bedriftsundersøkelse publisert i mai 2016 at mangelen på helsepersonell er størst i Nordland, og da 
særlig stor mangel på sykepleiere. Derfor har man i de eksterne utlysningene benyttet ekstra ressurser 
utover annonsering i AN og Saltenposten. Man har kjørt facebook- og instagram kampanje der 
målgruppen har vært helsepersonell i saltendistriktet, Trondheim, Narvik, Harstad og Tromsø.  
 
Stillingen som avdelingssykepleier er lyst ut internt og det er ansatt en person, personen er ikke tiltrådt 
pr dags dato. Øvrige søkere er orientert om at ansettelsesprosessen vil ta lengre tid med bakgrunn i 
manglende søkere til sykepleierstillinger, dette for å sikre en helhetlig og grundig tilsettingsprosess.  
 
Sykehjemsforskriften setter krav om at boformen skal ha tilknyttet seg lege som har ansvar for den 
medisinske behandlingen. Tilsynslegefunksjonen er ivaretatt med at det er kartlagt at det er tilstrekkelig 
ressurser, det gjenstår detaljplanlegging slik at boformen får tilsynslege en gang i uka. 
Sykehjemsforskriften stiller også krav om fysioterapitjeneste, dette er et tilbud som det ikke er ressurser 
for å ivareta slik organiseringen er i dag. Rådmann vil jobbe videre med å løse denne utfordringen.     
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hvis alle søkere på fagarbeiderstillinger opprettholder sine søknader er det tilfredsstillende søkermasse 
til denne faggruppen. Slik saken står i dag er det ingen kvalifiserte søkere til sykepleier stillinger. Både 
helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven stiller krav om at tjenester som gis i sykehjem 
skal være forsvarlige. Boformen skal ha offentlig godkjent sykepleier som har ansvaret for sykepleien. 
Den største utfordringen er å ha tilstrekkelig sykepleierkompetanse på kveld og natt. Sykehjemsbeboere 
i Fauske kommune har ofte sammensatte problemer som omfatter kroniske sykdommer og plager, flere 
diagnoser, somatisk og mental svekkelse, svekkede sanser, nedsatt førlighet og svekkede ADL funksjoner 



(dagliglivets funksjoner). Slik situasjonen er i dag er det ikke faglig forsvarlig og åpne avdelingen uten 
tilstrekkelig sykepleiefaglig kompetanse. 
 
Helsefagarbeidere som har søkt stilling på Sagatun er interne søkere som har stillinger i helse- og 
omsorgstjenesten i Fauske. For å sikre stabilitet i øvrige tjenester må disse erstattes, det betyr at man 
må ha en ytterligere rekrutteringsprosess for denne faggruppen. En må påregne 2-3 måneder før at alle 
stillinger er fult ut besatt. 2,35 årsverk er i dag tilknyttet dobbeltrommene og vil bli frigjort når 
dobbeltrommene avvikles og overføres til Sagatun. 
 
Det har vært en utfordrende oppgave å rekruttere sykepleiere, det har vært gjennomført en intern 
utlysning og to eksterne utlysninger. I tillegg har man kjørt facebook- og instagram kampanje med 
spesifikke målgrupper i Trondheim, de største byene i Nord-Norge og i Saltendistriktet. Et annet tiltak 
for å gjøre stillingene mer attraktiv, har vært å øke stillingsstørrelsene i prosessen. Etter å ha 
gjennomgått en grundig rekrutteringsprosess med betydelige ressurser til markedsføring og økte 
stillinger har man ikke lykkes med å rekruttere sykepleiere. 
 
Rådmann ser flere mulige løsninger for å åpne avdelingen på Sagatun, samtidig som man løser opp i 
dobbeltrommene ved Helsetunet. 
En løsning for å sikre sykepleierkompetanse er å engasjere vikarbyrå, på den måten sikrer man 
sykepleierkompetanse ved avdelingen. Løsningen gir muligheten for beboere som i dag har langtidsplass 
som ønsker seg til Sagatun å flytte dit. En må merke seg at det er ikke like attraktivt å jobbe i Norge som 
det var for noen år siden, vikarbyråene kan ikke levere i like stor grad og med like god kvalitet som de 
gjorde for få år siden. Vår leverandør kan ikke garantere leveranse men det har tro på at de kan 
presentere en langsiktig og god løsning. Dette er en løsning som gir store kostnader, anslagsvis må en 
påregne årlig en kostnad på Nok 1 900 000,- i økte utgifter til vikarbyrå. Beregningen er påslag 
leverandør gjør på gjeldene tarifflønn, leverandøren påkoster kost, losji og reise. I gjeldende 
rammeavtale har leverandør en påslagsfaktor på 1,8,  
Dette er en løsning som er svært kostbar, og det må tas høyde for dette for budsjett 2017. I tillegg vil 
løsningen gi ustabil arbeidskraft, mange av de innleide er ikke opptatt av langsiktighet og vil helst ha 
korte oppdrag. Språk for mange av vikarene blir ofte en utfordring da mange kommer fra land utenfor 
Norden, dette er kjent utfordring og vil påvirke kvaliteten i tjenesteytingen. En har grunn til å tro at en 
slik løsning vil gi et ustabilt tjenestetilbud og det vil være usikkerhetsmomenter rundt byråets mulighet 
til å opprettholde tilstrekkelig personell til enhver tid. Det er Fauske kommune som er ansvarlig for 
forsvarlig drift, og man vil være helt avhengig at byrået sikrer leveranse. Det gir i tillegg en dårlig 
signaleffekt til egne ansatte og publikum at Fauske kommune planlegger en fast ordning med innleie fra 
byrå. 
 
En annen løsning er å flytte korttids- og rehabiliteringsavdelingen til Sagatun, med alt personale. På den 
måten frigjør man sengeposter ved Helsetunet som kan avløse dobbeltrommene. En 
rekrutteringsprosess på Helsetunet for den nye avdelingen er nødvendig, det vil være en enklere 
oppgave en å rekruttere til avdelingen på Sagatun.    
Avdelingen har et tett og nært samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten i tillegg benytter avdelingen 
legevakten mye da man ofte har svært syke pasienter og palliativ behandling. Nærhet til disse tjenesten 
er essensielt for avdelingen og det vil være uhensiktsmessig å skape avstanden en flytting til Sagatun vil 
medføre. Avdelingen jobber også tett med hjemmebasert omsorg og kreftsykepleier, og pasienter er 
ofte ute på hjemmebesøk i forbindelse med vurdering av utskriving til eget hjem, det vil ikke være en 
god løsning med reiseavstandene dette ofte vil medføre. 
En har grunn til å tro at å flytte personalet til avdeling Sagatun vil medføre stor misnøye noe som kan 
påvirke arbeidsmiljøet og motivasjon til å jobbe i Fauske kommune. 
  
Paviljong 9 er i dag en sykehjemsavdeling for personer med demens, boformen er nylig gjort om fra 
omsorgsbolig til institusjon med bakgrunn i lovbestemmelser som hjemler bruk av tvang. En løsning er å 



flytte pasientgruppen på paviljong 9 til Sagatun, på den måten får beboerne tilgang til gode lokaler med 
flotte uteområder. Paviljong 9 er en avdeling som ikke er tilrettelagt for somatiske pasienter med tanke 
på hjelpemidler og plass, noe som vil bety at en må flyttet personer fra skjermet avdeling for demente 
på Helsetunet opp til Paviljong 9 for å frigjøre somatiske sengeposter på Helsetunet. Avdelingen har i 
dag bakvaktsordninger på sykepleiertjeneste fra øvrige avdelinger ved Helsetunet i tillegg til 
sykepleierressursene som er tilknyttet avdelingen, dette er en ordning man må finne løsning på når 
pasientgruppen flyttes til Sagatun. Dette kan bety lavere sykepleiefaglig kompetanse for denne 
pasientgruppen. Løsningen vil medføre omorganisering av flere avdelinger og flytting av flere pasienter 
intern i systemet for å kunne åpne en somatisk avdeling på Helsetunet. En må involvere beboere og 
deres pårørende. I tillegg må tillitsvalgte, verneombud og ansatte ha medvirkningsplikt i denne 
omorganiseringen da det vil påvirke tjenestetilbudet og ansattes arbeidsforhold. En beholder 
personalgruppen på paviljong 9, og en må ferdigstille rekrutteringsprosessen for tilstrekkelig 
helsepersonell på Sagatun 
 
En må være oppmerksom på at kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenester sier at brukere av 
pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, skal medvirke ved endring av 
tjenestetilbudet. Hvis en velger en løsning som innbefatter flytting av mange pasienter mellom 
avdelingene og med endringer i tjenestetilbudet må en sikre medvirkning av pasienter og pårørende.  
 
Rådmann erkjenner at de politiske vedtak er å redusere bruken av dobbeltrom, og at Sagatun er ønsket 
brukt virkemiddel. Det er faglige og driftsmessige utfordringer med å etablere institusjonsplasser på 
Sagatun men anser at løsningen med å flytte pasientgruppen fra paviljong 9 til Sagatun som mulig.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Begrunnelse at sak PS 037/16  Oppstart av Sagatun som sykehjemsavdeling, 

ankes fra Helse – og omsorgsutvalget til formannskapet i Fauske kommune

Det er lagt inn midler i budsjettet til reåpning og drift av Sagatun. Da det til nå ikke har lyktes å 

ansette sykepleiere, som er helt nødvendig for drift, er det stor fare for at eneste løsning på dette er 

bruk av vikarbyrå. Selv om det ikke er lagt opp til en slik løsning i rådmannens siste forslag, er det 

fare for at det blir nødvendig for å sikre drift. Det kommer til å koste dobbelt så mye som planlagt. 

Dette blir da et økonomisk anliggende som påvirker kommunens budsjett. Derfor burde saken løftes

til et høyere politisk nivå, egentlig til kommunestyret da det er der budsjettet behandles og vedtas.

Dette er i tillegg en sak som har så stor politisk betydning at den burde løftes til et høyere politisk 

nivå, herunder kommer en mer prinsipiell og overordnet diskusjon om hvordan man bør 

imøtekomme helse – og omsorgsutfordringene i kommunen. De stadige endringene i hva som skjer 

med Sagatun burde også indikere at man burde drøfte hele helse – og omsorgspolitikken.

Saken engasjerer mange, rådmannens forslag er kontroversielt og den angår den kanskje aller mest 

sårbare gruppen pleietrengende i kommunen. Også av den grunnen fortjener den å bli løftet til et 

høyere politisk nivå.

Fauske 27/9 2016      Anna Antonsen, Fauske KrF
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Et likeverdig tilbud til hjertepasienter - Uttalelse 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Formannskapet vedtar vedlagte uttalelse i forbindelse med likeverdig behandling av 
hjertepasienter. 
 

 
Vedlegg: 
31.10.2016 Likeverdig behandling for hjertepasienter_fauske 1330456 
 
Sammendrag: 
 
Det vises til omtale i media hvor Helse Nord - styret i sitt møte i november skal behandle spørsmålet om 
opprettelse av såkalt PCI-senter ved Nordlandssykehuset. Dette er et senter hvor man gjennomfører 
såkalt «utblokking» av hjerteinfarkt. Bakgrunnen for at Helse Nord skal behandle saken er en 
erkjennelse av at det i dag gis et veldig ulikt tilbud til hjertepasienter i helseregionen (Nord-Norge), og 
pasienter fra Nordland kommer sent til behandling. 
 
Vedlagt følger forslag til uttalelse fra Fauske kommune. 
 
Rådmannen vil anbefale at formannskapet vedtar uttalelsen som er likelydende med uttalelse fra Bodø 
kommune. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
Likeverdig behandling for hjertepasienter – Uttalelse fra Fauske Kommune 
 
Når hjertet svikter teller minuttene. I Nordland rammes ca. 1000 personer av hjerteinfarkt 
hvert år.  
 
Det er store variasjoner på hvor lang tid det tar før pasienter med hjertesvikt får 
behandling. I dag er den beste behandlingen for dette en såkalt PCI-behandling. Denne 
gis i dag i Tromsø, Trondheim og syv andre steder i landet. Tromsø er eneste sted i 
Nord-Norge der behandlingen tilbys. Men for at denne behandlingen skal lykkes er man 
avhengig av at den skjer raskt. For personer i Nordlandskommunene tar det lang tid før 
man når en slik behandling, og mange av pasientene må først gjennom en såkalt 
«plumbobehandling» før man får en PCI-behandling, på grunn av de store geografiske 
avstandene.  
 
For over halvparten av pasientene fra Salten tar det over 9 timer før de får behandling. 
Situasjonen er enda verre stilt for pasienter fra Helgeland. Dette er vesentlig lenger enn i 
øvrige deler av landet, for pasienter fra Tromsø tar det til sammenlikning 90 minutter.  
Tiden det tar før behandling påvirker hjertemuskelens funksjon etter behandling er 
gjennomført, og dermed er konsekvensen av den lange transporttiden at befolkningen i 
Nordland har et dårligere helsetilbud enn resten av landet, med økt risiko for varige 
skader. 
  
Et likeverdig helsetilbud er avgjørende for et velfungerende helsevesen. Det er en viktig 
verdi i vårt samfunn at vi kan få likeverdig hjelp uavhengig av hvor i landet vi bor. Vi 
erkjenner at det vil være lokale forskjeller, men det bør være et godt utgangspunkt å 
desentralisere der man kan – men sentralisere der man må.  
 
De store forskjellene mellom det tilbudet hjertepasienter i Nordland og pasienter i andre 
deler av landet får, krever at noe må gjøres med hvordan man organiserer PCI-
behandlingen. En rekke land har et desentralisert PCI-tilbud, deriblant Sverige og 
Finland. Vi har stor tro på at det tette samarbeidet mellom UNN og Nordlandssykehuset, 
i kombinasjon med bruk av ny teknologi – gjør at det er et godt grunnlag for å 
desentralisere PCI-tilbudet slik at langt flere kan få den livsviktige behandlingen langt 
tidligere.  
 
Nordlandssykehuset har en viktig og sentral funksjon for vår del av landet. Det er svært 
viktig at det sørges for et godt og livsviktig tilbud sammen med en godt utbygd 
ambulanse-helikopter- og luftambulansetjeneste for distriktene. En oppbygging av en  
 
PCI-behandling med Nordlandssykehuset vil være viktig for mange av våre innbyggere, 
og vil gi et mer likeverdig tilbud for pasientene enn man har i dag.  
 

Fauske kommune vil med bakgrunn i dette oppfordre styret i Helse Nord om å ta disse 
momentene med i sin behandling av saken angående PCI senter. 
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Fauske kommunes næringsfond - gjennomgang av tilsagn om tilskudd 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til flytting/tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet vedtas: 
 
Sjunkhatten folkehøgskole (stiftelseskapital)           kr 500 000                    Tilsagnet flyttes til 2019 
Gatevarme i sentrum                                                  kr 300 000                    Tilsagnet flyttes til 2018 
Regulaeringsplan boligbygging i Sulitjelma                     kr 105 000                    Tilsagnet tas ut 
Planarbeid RV80 Vestmyra – Klungset                    kr 500 000                    Tilsagnet flyttes til 2018 
 
Ingen ikke utbetalte tilsagn fra 2014 
 
Ikke utbetalte tilsagn fra 2015: 
Sjønstå gård                                                            kr 140 000                    Består 
Ysteri for Sjønstå                                                   kr 200 000                    Saken er trukket 
 
Ikke utbetalte tilsagn 2016 
Sjunkhatten folkehøgskole                                         kr 100 000                    Består 
Sjønstå gård                                                            kr 200 000                    Består 
Komtek                                                            kr   70 000                    Består  
Skilting/trafikksikkerhet                                        kr 100 000                    Består 
Landbruksplan – ressurskartlegging                              kr 100 000                    Består 
og motivasjonsarbeid 
 
Ikke utbetalte tilsagn 2017: 
Sjønstå gård                                                             kr 200 000                    Tilsagnet tas ut  
Komtek                                                            kr   70 000                    Tilsagnet tas ut 
 
 
Veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringssaker legges til 
grunn ved utforming av vedtak om tilskudd fra næringsfondet. 
 
 

 
Vedlegg: 
14.09.2016 Gjeldende veiledende standard for vedtak 1326655 

14.09.2016 Budsjett-endringer foreslått til K-st sept 20016 1326657 
 
 
Saksopplysninger: 
I F-sak 103/16 den 14.6.2016 vedtok formannskapet å be rådmannen foretagjennomgang av alle ikke 



utbetalte tilsagn om tilskudd fra næringsfondet med vurdering om tilsagn skal trekkes tilbake.  
 
Formannskapet har også bedt om at det utarbeides ny mal for tilsagn om tilskudd fra næringsfondet 
hvor vilkår og utbetalingsregler framkommer.  
 
I kommunens portefølge over ikke utbetalte tilsagn fra næringsfondet ligger det tilsagn så lang tilbake 
som til 2013.  
 
Ikke utbetalte tilsagn fra 2013:                              Beløp:                              Rådmannens forslag: 
 
Sjunkhatten folkehøgskole (stiftelseskapital)           kr 500 000                    Tilsagnet flyttes til 2019 
Gatevarme i sentrum                                                  kr 300 000                    Tilsagnet tas ut 
Regulaeringsplan boligbygging i Sulitjelma                     kr 105 000                    Tilsagnet tas ut 
Planarbeid RV80 Vestmyra – Klungset                    kr 500 000                    Tilsagnet flyttes til 2018 
 
Ingen ikke utbetalte tilsagn fra 2014 
 
Ikke utbetalte tilsagn fra 2015: 
Sjønstå gård                                                            kr 140 000                    Består 
Ysteri for Sjønstå                                                   kr 200 000                    Saken er trukket 
 
Ikke utbetalte tilsagn 2016 
Sjunkhatten folkehøgskole                                         kr 100 000                    Består 
Sjønstå gård                                                            kr 200 000                    Består 
Komtek                                                            kr   70 000                    Består  
Skilting/trafikksikkerhet                                        kr 100 000                    Består 
Landbruksplan – ressurskartlegging                              kr 100 000                    Består 
og motivasjonsarbeid 
 
Ikke utbetalte tilsagn 2017: 
Sjønstå gård                                                             kr 200 000                    Tilsagnet tas ut  
Komtek                                                            kr   70 000                    Tilsagnet tas ut 
 
Flytting og tilbaketrekking av tilskudd slik foreslått vil gi ca kr 1,5 millioner som disponible midler i 2017.  
 
Videre har rådmannen vurdert behovet for gjeldende veiledende standard for vedtak-/effekutering av 
tilsagn om tilskud fra næringsfondet, senest endret i sak F 89/12 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Næringsfondet er i stor grad bundet opp til faste årlige bevilgninger. Fauna KF finansieres med 
bevilgning fra næringsfondet, det gis et årlig tilskudd til Fauske næringsforum og fondet brukes til 
kommunale næringsmessige tiltak. Det er ønskelig å ha disponible midler til bedriftsretta tiltak. For at 
tilsagn om tilskudd ikke skal binde opp midler på fondet over lang tid bør det settes korte frister for 
gyldighet av tilsagnet og frister og vilkår for tilsagn bør tydeliggjøres i vedtaket.  

 
Gjeldende veiledende standard vurderes i stor grad å være tilfredsstillende både medhensyn til 
utforming av vedtak og regler for effektuering av tilsagn. Jfr malen skal vedtaket innholde godkjent 
kostnadsgrunnlag, tilskuddets størrelse, frist for tilskuddets varighet samt utbetalingsrutiner. Det tilrås 
at et tilsagns varighet settes til 12 måneder som standard, dette kan endres i enkeltsaker ved behov. 

 
I tillegg skal det ved bedriftsretta tildeling av tilskudd informeres om reglene for bagatellmessig støtte jfr 
EØS-avtalen.   



 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Gjeldende veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om 
tilskudd fra næringsfondet, vedtatt i sak F 346/96 endret i sak F 89/12:  
 

1. Generell beskrivelse av vedkommende prosjekt/etablering. 
1.1 Etableringstilskudd (XX%)                                               kr: XX.XXX         
basert på relevante registrerings-/etableringskostnader på til sammen 
kr XX.XXX 
1.2 Investeringstilskudd (XX%) basert på investeringsprogram til relevante 
kostnader på til sammen kr XX.XXX 
 
TIL SAMMEN:      Kr XX.XXX 
  

 
2. Tilsagnet står ved lag i 12 måneder regnet fra vedtaksdato og kan utbetales på 

grunnlag av følgende forutsetninger/dokumentasjoner: 
 
2.1  At virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt andre relevante 
registre, med forretningskontor i Fauske kommune. I tilfeller der virksomheten har 
vesentlige interesser i/for kommunen kan kravet om forretningsadresse i Fauske 
kommune fravikes. 
2.2  At det etablerings-/investeringsprogram som ligger til grunn for dette vedtaket er 
fullfinansiert som forutsatt.  
2.3  At utgifter til registrering/etablering og  investeringer dokumenteres ved 
revisorbekreftet/attestert prosjektregnskap, eventuelt kvitterte utgiftsbilag, relevante 
for etableringen og i overensstemmelse med den investeringsplan som ligger til grunn 
for vedtaket. Eventuelle avvik (reduksjoner) vil resultere i forholdsmessige avkortinger 
i tilsagnsbeløpet. 
2.4  Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan skje 
etter at minimum 50 % av etablerings-/ investeringsprogrammet er gjennomført, dog 
slik at kravet til dokumentasjon er det samme som i foregående punkt 2.1, 2.2 og 2.3 
første ledd.  
2.5 Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfondet. Utbetalingene belastes 
næringsfondet.  
2.6 Etablerings- og Investeringstilskuddet kan kreves tilbakebetalt i h h til Lov om 
offentlig støtte med forskrifter fastsatt ved Kgl res av 4/12. 1992 dersom 
investeringene selges eller flyttes ut av Fauske kommune innen utløpet av 5 – fem – år 
regnet fra vedtaksdato. 
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Fauske kommune

UTVIKLING BEHOLDNING NÆRINGSFONDET

Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19
Inngående beholdning pr.01.01.2016 1 481 046              -161 123               1 893 411                3 147 945            
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              
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           
Mineralprosjektet Fauna KF -500 000                 
Tilskudd Fauna KF Datapark -500 000                 
Vedtak i F-skap 2015 -140 000                 
Vedtak i F-skap 2016 -400 000                 
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                   
Planarbeid  RV80 Vestmyra-Klungset -500 000
Planarbeid ihht planstrategi (inkl rest fra 2015) -634 904                 
Gatevarme i sentrum -300 000
Sjunkhatten Folkehøgskole -500 000
Utgående beholdning -161 123                1 893 411             3 147 945                4 702 479            

2015 Bevilget Utbetalt Rest Kommentarer
Sjønstå gård 200 000                  60 000                  140 000                 Kr 200' pr år i årene 15,16 og 17

2016
Landbruksplan -ressurskartlegging og motivasjonsarbeid 350 000 250 000 100 000                 
Sjunkhatten Folkehøgskole 100 000 100 000                 
Sjønstå Gård 200 000 200 000                 
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Fauske kommune

2017 400 000                 

2018 Bevilget Utbetalt Rest Kommentarer
Planarbeid  RV80 Vestmyra-Klungset 500 000                  500 000                 Vedtak fra 2013
Gatevarme i sentrum 300 000                  300 000                 Vedtak fra 2013

800 000                 
2019
Sjunkhatten Folkehøgskole 500 000                  500 000                 Garanti - vedtak fra 2013



01.11.2016

Fauske kommune



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/32160     
 Arkiv sakID.: 16/11236 Saksbehandler: Hagalinsdottir, Gudrun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
099/16 Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016 
135/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Hovedprosjekt "Mat i Salten - Arena for innovasjon og utvikling" 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig prosjekt 
jfr prosjektbeskrivelse.  
 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 
 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av prosjektleder.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig prosjekt 
jfr prosjektbeskrivelse.  
 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 
 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av prosjektleder.  
 

 
Vedlegg: 
11.10.2016 Prosjektbeskrivelse Mat i Salten- Arena for innovasjon og utvikling 1328773 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 099/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig prosjekt 
jfr prosjektbeskrivelse.  
 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 



 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av prosjektleder.  
 

 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune vedtok i Strategisk landbruksplan for 2014-15 å gjennomføre et prosjekt med formål å 
skape optimisme i landbruket ved å hjelpe etablerte og nye gårdbrukere å kartlegge ressurser og 
muligheter som kan legge grunnlag for nyetableringer i tilknytning til gården. 
 
Det ble bevilget kr 350 000,- til gjennomføring av prosjektet. 
 
I F-sak 049/16 vedtok formannskapet at de bevilgede midlene skulle brukes til et forprosjekt for design 
av et hovedprosjekt hva angår innhold, arbeidsform, varighet og finansiering.  
 
Avklaringer gjennom forprosjektet: 

· Problemstillingen defineres  
· Målsettingen klargjøres  
· Tids- og kostnadsramme 
· Samarbeidspartnere  
· Finansiering av hovedprosjektet.  

 
Det ble vedtatt at ansvaret for prosjektet skulle legges til Fauna KF. 
 
Fauna KF har nå gjennomført forprosjektet og det foreligger nå en prosjektbeskrivelse for et 3-årig 
hovedprosjekt. 
 
Prosessen med utarbeiding av et hovedprosjekt har innbefattet dokumentstudier, dialog med næringen, 
deltakelse på konferanser og møter, idedugnad samt bearbeiding av søknad om midler.  
 
I tidlig fase ble det nedsatt en ressursgruppa med representanter fra næringen, Fauske kommune ved 
planavdelingen og Fauna.  
 
Kort oppsummert er resultatet av forprosjektfasen nå nedfelt i en prosjektbeskrivelse som skal danne 
grunnlag for gjennomføring av et hovedprosjekt.  
 
Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» har det overordnede målet: «Å skape 
utvikling i landbruket i Fauske kommune gjennom økt samhandling og samhold mellom aktører i 
landbruks- og reindriftsnæringene.» 
To delmål er definert for å oppnå dette: 

1. Kartlegge ressurser, behov, muligheter og barrierer i landbruks.- og reindriftsnæringene i 
Fauske kommune for å få en forståelse for hva det enkelte bruk har av utfordringer og 
muligheter for utvikling.  

2. Etablere arena som møteplass og plattform for videreutvikling av landbruksrelatert næring i 
regionen. Prosjektet vil sette i gang tiltak utfra resultater som kommer frem etter gjennomført 
kartlegging, som en del av arenaen. 

 
Budsjett og finansieringsplan: 



 

 
   

 
 
Fauske kommune har bevilget kr 350 000,- til gjennomføring av forprosjektet hvor av kr 250 000,- er 
brukt. De resterende 100 000,- kroner inngår i finansiering av hovedprosjektet i 2017. Det foreslås en 
bevilgning fra næringsfondet med kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019.  
 
Søknader om medfinansiering av prosjektet jfr finansieringsplan er sendt.  
 
Rådmannen foreslå at også ansvaret for gjennomføring av hovedprosjektet legges til Fauna KF. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



1 
 

Prosjektbeskrivelse 
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Bakgrunn 
Fauske kommune har lange landbruks- og reindriftstradisjoner med et stort mangfold. Kjøtt 

og melk utgjør en stor del av landbruket i regionen. Innen jordbruk har vi produksjon innenfor 

sau, egg, grønnsaker og bær, høy, alpakka, gris, geit, og hest. Innen skogbruket er bjørk det 

dominerende treslag, i tillegg er det plantet gran hvor de eldste feltene nå kan avvirkes. 

Utover det finnes utmarksnæring som jakt og fiske. Til tross for gode produksjonsforhold og 

stort potensiale er det lite mangesysleri og videreforedling av mat i kommunen. Landbruket i 

kommunen er inne i en negativ trend, med at antall bruk i selvstendig drift går ned år for år. 

Dette er representativt for resten av landet. 

 

For å motvirke denne utviklingen ble det som en del av Fauske kommunes landbruksplan 

2014-2015 vedtatt å starte et forprosjekt hvor intensjonen var å jobbe frem et hovedprosjekt 

for å få snudd den negative trenden, og dermed bidra til en positiv utvikling av landbruket i 

kommunen. Vedtaket kom på bakgrunn av initiativ fra næringen selv som ytret behov for en 

kartlegging av landbruket for å få til en positiv utvikling og få satt fokus på muligheter og 

utfordringer som eksisterer. Fauna KF fikk forespørsel fr planavdelingen i kommunen om å ta 

prosjektledelsen av forprosjektet som er finansiert av næringsfondet. (Vedtak FOR-049/16-

02.02.16). 

 

Prosjektet må sees som en del av en kontekst som er opptatt av en naturlig, ren og trygg 

matproduksjon og tradisjon, der en benytter seg av sesongens matvarer. Stadig flere er opptatt 

av hvor maten kommer fra, hva den er laget av, kvalitet, historikk og vekstforhold. Det 

etterstrebes unike produkt som kan si noe om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og om våre 

tradisjoner. Det grønne skifte er stadig mer i fokus, og satsning på lokalmatproduksjon er i 

tråd med Stortingets melding nr. 31 (2014-2015) - Garden som ressurs- marknaden som mål.  

 

Forprosjekt 
I tidlig fase av forprosjektet ble det satt ned en ressursgruppe med representanter fra 

næringen, Fauske kommune ved planavdelingen og Fauna, med til sammen åtte personer. 

Prosessen med å jobbe frem en søknad om et hovedprosjekt, har innbefattet dokumentstudier 

av andre prosjekt/nettverk/artikler og annen aktuell informasjon, dialog med næringen og 

forskere og andre ressurspersoner, deltakelse på konferanser og møter, arrangere møter og 

idedugnad, samt bearbeiding av materiell til søknad om midler. 
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For å inkludere næringen i prosjektet utover ressursgruppen, samt invitere inn andre aktører 

ble dialogverktøyet: Ringvirkninger i regi av Fylkesmannen tatt i bruk. Verktøyet i form av 

idedugnad, skapte en møteplass for ulike aktører som ga rom for strukturert idemyldring, 

inspirasjon, samt forankring av prosjektet i en større del av Fauskes befolkning som er knyttet 

opp mot landbruket. 

 

Rapporten som ble utarbeidet av Fylkesmannen etter idedugnaden, viser at det kom opp 

mange dagsaktuelle problemstillinger og i likhet med tidligere initiativ fra næringen, er 

deltakerne opptatt av å styrke og utvikle dagens landbruksproduksjon, videreforedling av 

produkter, øke kunnskapen og skape tettere bånd til næringen, legge til rette for økt 

samhandling innad i næringen, samt å få kartlagt dagens status av næringen. Dette er i tråd 

med kommunens intensjoner og har vært grunnlaget for utformingen av en søknad til 

prosjektet: ‘Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling’ 

 

Mål og delmål 
Prosjektet er todelt og har et overordnet mål. 

 

Det overordnede målet er: Å skape utvikling i landbruket i Fauske kommune gjennom økt 

samhandling og samhold mellom aktører i landbruks/- reindriftsæringene. To delmål er 

definert for å oppnå dette: 

1) Kartlegge ressurser, behov, muligheter og barrierer i landbruks/- reindriftsæringene i 

Fauske kommune for å få en forståelse av hva det enkelte bruk har av utfordringer og 

muligheter for utvikling.  

 

2)  Etablere en arena som møteplass og plattform for videreutvikling av landbruksrelatert 

næring i regionen. Prosjektet vil sette i gang tiltak utfra resultater som kommer frem etter 

gjennomført kartlegging, som en del av arenaen.  

 

Problemstilling 
Hvilke uutnyttede ressurser finnes det blant aktører innen reindrifts- og landbruksnæringene i 

Fauske kommune? 

Hvordan organisere, styrke og utvikle landbruks- og reindriftsnæringene i kommunen ved å 

knytte tettere bånd gjennom en felles arena? 
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Hvordan stimulere og inspirere aktører til å ta ut potensialet i eget bruk (videreforedling/ 

mangesysleri, økt produksjon), samt legge til rette for nyetableringer? 

Hvordan få oversikt over og komme tidsnok inn for å bidra i prosessen for videreføring av 

drift for å hindre at bruk blir avviklet? 

 

Metodisk tilnærming/ Prosjektgjennomføring 
Den metodiske tilnærmingen er kvalitativ og kartleggingen av ressurser, muligheter, barrierer 

og behov vil basere seg på tett samarbeid mellom prosjektleder m/partnere, landbruks- og 

reindriftsnæringen og Nordlandsforskning. Intervjuer, fokusgrupper og workshops utgjør de 

hovedsakelige datakildene i tillegg til eksisterende data i form av litteraturstudier av relevante 

rapporter. Det vil anvendes en metodisk tilnærming basert på deltagelse og samarbeid som 

innebærer at landbruk- og reindriftsnæringen, prosjektmedarbeidere og en forsker arbeider 

sammen om planlegging, gjennomføring, analyse og evaluering. Underveis i prosjektet vil 

arbeidsmøter mellom styringsgruppe og samarbeidspartnere være viktig for felles 

kunnskapsutvikling for å kunne få økt forståelse rundt målsetninger og problemstillinger. 

 

Kartleggingen innebærer identifisering av bønder, reineiere og andre som har ulike roller 

innen landbruksnæringen i Fauske kommune. Deretter vil en intervjuguide utvikles gjennom 

samarbeid med prosjektets partnere og Nordlandsforskning. Gjennomføringen av intervju vil 

være basert på personlige semi-strukturerte intervjuer og er et verktøy til å identifisere 

ressurser, behov, muligheter og barrierer i landbruks- og reindriftsnæringen i Fauske 

kommune. 

 

Resultatene fra kartleggingen vil bidra til å utforme innholdet i ‘Mat i Salten- arena for 

innovasjon og utvikling’ og slik sikre næringens forankring i alle prosjektets faser. Aktiviteter 

som møter og workshops vil være basert på behov og ønsker som har blitt identifisert 

gjennom kartleggingen. Prosjektet er av en dynamisk karakter, med tett dialog med næringene 

for å kunne inkludere og respondere på deres behov gjennomgående i prosjektet. Prosjektleder 

vil bidra gjennom resultater fra kartleggingen til å sette fokus på muligheter og innta en 

koordinatorrolle. Prosjektleder vil fungere som en sparringspartner for å få utarbeidet opplegg 

utfra den enkeltes behov og ønsker. 
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Som det kom frem gjennom forprosjektet er det behov for tettere bånd innad i næringen og 

mellom næringen og andre aktører. Det er ønskelig med mer tilgjengelig kunnskap, 

kompetanseheving på enkelte felt, økt matproduksjon, videreforedling og rekruttering. Som et 

svar på dette er det et mål å danne en felles arena for samarbeid på tvers av næringer, der det 

bygges bro mellom matprodusenter, opplevelser, overnatting og håndverkslignende tjenester. 

En slik sammenslutning vil bidra til å styrke og utvikle produsenter av lokal mat-, natur-, 

reise- og kulturopplevelser gjennom utveksling av erfaringer, kunnskap og 

kompetansebygging. 

 

Arenaen vil kunne gi økt fokus for hvert enkelt produkt og i tillegg markedsføre fellesskapet 

enten som arena eller ved å bygge merkevare. Merkevaren må gjenspeile felleskapet og 

utvikles av medlemmene selv. Arenaen kan bidra til å synliggjøre næringene, være 

identitetsskapende og dermed heve status innen reindrift og landbruket. Ved å benytte 

hverandres produkter, samt linke seg sammen, vil samholdet kunne styrkes. En konsekvens av 

dette, kan være at flere tør å satse på landbruksrelatert virksomhet.  

 

Som en del av det å skape en arena vil det være naturlig å ha arrangement enten i form av 

workshop eller andre samlinger der en tar for seg aktuelle tema, -det kan være «kriterier for 

varemerking» for kompetanseheving og utvikling. Gjennom ulike arrangement kan det åpne 

seg rom for potensielle nyetablerere til å få kunnskap, knytte kontakter og således få innpass i 

næringen. Innad i nettverket styrkes fellesskapet av kompetanseheving og gode standarder 

som «How to do-list» er tidsbesparende. Hvordan arenaen til enhver tid er utformet, vil være 

et produkt av behovet til aktørene.  

 

Prosessen med å skape en arena er av langsiktig art, og må bygges trinnvis. Prosjektleder vil 

sammen med partnere gjennom åpen dialog bygge videre på resultatene fra kartleggingen og 

sikre arenaens uavhengighet.   

 

Organisasjonsformen av nettverket må være på plass i en tidlig fase. For å lykkes må 

eierskapsforhold og ansvar innad i arenaen være klart. Av erfaring fra andre nettverk, ref.: 

«Fjellfolket» eller «Midt i Mjøsa», fungere disse best når en har et valgt styre, der hver enkelt 

aktør er medlem og betaler en medlemskontingent. Denne styringsformen vil bli vurdert her, 

men må besluttes av medlemmene.  
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Organisering: 
Prosjektet vil som forprosjektet ha prosjektledelse fra Fauna KF på oppdrag fra Fauske 

kommune, og ledes sammen med en styringsgruppe med representanter fra Fauske kommune, 

landbruksnæringen og utvalgte ressurspersoner. Prosjektleder Renate Solli har en Cand.mag.-

grad fra NTNU og har ledet arbeidet med forprosjektet: "Utvikling av landbruket i Fauske 

kommune". Solli har tidligere jobbet med bygdeutvikling gjennom Fauske kommunes 

Bolystprosjekt. Seniorforsker (Ph.D.) Camilla Risvoll, ved Nordlandsforskning, bidrar særlig 

inn i planlegging og utførelse av kartleggingen i prosjektets første fase. I tillegg vil Risvoll 

delta aktivt på møter i styringsgruppen, samt bidra i evaluering og skriving av sluttrapport. 

Risvoll jobber med tverrfaglig forskning innen beitenæringer, ressursforvaltning, bærekraft, 

endringsprosesser og tilpasning i lokalsamfunn, lokal medvirkning, og bruk og vern av land - 

og havressurser. I styringsgruppen inngår også Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Nordland som observatører ved utvalgte møter og vil ha en rådgivende funksjon.  

Landbruksnæringen, fagledere, gründere, andre aktører som det vil være naturlig å 

samarbeide med kobles på der det er naturlig og involveres gjennom hele prosessen. 

Prosjektet vil være dynamisk i sin utvikling og retningstaking, og vil således stadig knytte til 

seg nye personer, som igjen kan bli en del av arenaen eller som en del av en ressursgruppe. 

 

Fremdriftsplan:  
Resultatene som kommer frem gjennom kartleggingen vil utgjøre satsingsområde og arbeide i 

store deler av prosjektperioden. Innholdet i arbeidsoppgavene kan derfor ikke være klare før 

kartleggingen er gjort. 

 
 

FRAMDRIFTSPLAN 2017

Periode Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des.
Opprette styringsgruppe
Møte styringsgruppen
Innhente data til intervju
Utvikle semi-strukturerte intervju
Intervjurunde
Stukturere data fra kartlegging
Evaluere, bearbeide materiale fra kartlegging
Opprette en arena
Workshop/ Seminar/ Arrangement
Dialog og koordineringsarbeid
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Kritiske suksessfaktorer 
Kritiske suksessfaktorer i prosjektet vil være: 

- Engasjement og vilje til å delta i arbeidet hos alle parter. 

- Eierskap til arenaen 

- Avgrensning og prioritering. 

- Samarbeid om profilering og utvikling av nettverk 

- Resultatoppnåelse underveis i prosjektet. 

 

Partnere 
Gjennom forprosjektet har vi knyttet til oss personer fra næringene, forskning, forvaltning og 

kommunen som ønsker å bidra inn i et hovedprosjekt. Styringsgruppen er aktivt deltakende 

gjennom prosjektet i tett dialog med prosjektleder. Sammensetningen kan endres ettersom 

behovet endres. Etablerte partnere vil være med ved oppstart.  

 

Styringsgruppe 
- Fauske kommune, Gudrun Hagalinsdottir, enhetsleder plan og utviklin 

- Nordlandsforskning, Camilla Risvoll 

FRAMDRIFTSPLAN 2018

Periode Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des.
Møte styringsgruppen
Intervjurunde
Stukturere data fra kartlegging
Evaluere, bearbeide materiale fra kartlegging
Utvikle arenaen
Workshop/ Seminar/ Arrangement
Dialog og koordineringsarbeid

FRAMDRIFTSPLAN 2019
Periode Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des.
Møte styringsgruppen
Stukturere data fra kartlegging
Evaluere, bearbeide materiale fra kartlegging
Videreutvikling av arena
Workshop/ Seminar/ Arrangement
Dialog og koordineringsarbeid
Regnskap
Rapport
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- Duokta reinbeitedistrikt, Anfinn Pavall,  

- Han Sylte 

- Bjørnar Sveli, sauebonde  

- Kjellmoen Gård, Veronica Esaiassen 

- Vidar Hasselberg, gårdbruker 

- Nordland fylkeskommune, som observatør 

- Fylkesmannen, som observatør 

- Fauna KF, Prosjektleder 

 
Samarbeidspartnere 

- Sametinget 

- Nordlandsforskning  

- Fauske og Sørfold Sau og Geit 

- Nordland Bonde- og småbrukarlag,  

- Nordland Bondelag, Fauske og Sørfold Bondelag 

 

Målgrupper 

- Etablerte bønder og reindriftseiere 
- Alle som driver matproduksjon eller videreforedling 

- Gründere 

- Alle som vil inn i næringen. 

- Alle som kan bidra til å en positiv utvikling i regionen 

 

Resultat og effekter 
- Økt kunnskap om relevante aktørers ressurser, behov, muligheter og barrierer gjennom 

kartlegging. 

- Skape en arena som knytter næringsaktører sammen i et felles nettverk for å bidra til 

utvikling.  

- Bevisstgjøre rundt muligheter, samt bidra til økt fokus for å gi positiv effekt for 

reindrift og landbruksrelaterte næringer. 

- Resultat av prosjektet vil øke lokalmatproduksjonen og styrke lokalsamfunnet- ren 

bygdeutvikling! 
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Samhandling med andre prosjekt/tiltak 
Prosjektet vil orientere seg blant relevante litteraturstudier og ha dialog med sentrale aktører i 

andre prosjekt for å dele erfaringer og til inspirasjon, samt bygge videre på eksisterende 

kompetanse. Både Fylkesmannen og Nordland Fylkeskommune har lang erfaring med 

nettverksbygging/ utvikling av arenaer, og har gjennom sine prosjekter opparbeidet seg mye 

kompetanse på feltet. Landbruks- og reindriftsnæringen i Fauske vil derfor dra veksler på 

dette arbeidet og erfaringer som er gjort tidligere for å utvikle en arena for dialog, samarbeid og 

læring. 

Noen av de vi drar veksler på: 

 

- «Økologiske foregangsfylker» Fylkesmannen i Nordland 

- «Grønt reiseliv» Fylkesmannen i Nordland 

- «Matopplevelser i Nordland» Fylkesmannen i Nordland 

- ” Kjøtt i Nordland”, 3-årig prosjekt som eies av Nortura, Felleskjøpet Agri, Tine, Tyr 

Nordland, Norsvin Nordland, Nordland sau og geit, Nordland Bondelag og Nordland 

Bonde- og småbrukerlag. 

-  «Slipp oss til- ungdom inn i landbruket» Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk 

Bygdeungdomslag og Natur og Ungdom 

- «Midt i Mjøsa» Initiativtaker, Edel Urstad 

- «Fjellfolket», Leder Gun Utsi og Gårdsbruker Trine Bolstad 

- «Agro Saltdal», Marianne Hoff, Jordbrukssjef, Saltdal kommune 

- «Den Gyldne Omvei», Leder Astrid Aasen 

- «Nordlandsmat» Dagligleder, Johnny Ronesen 

- «Salten -en smak av Nordland», utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Fylkesmannen 

i Nordlands landbruksavdeling, Partenskap Salten og Sjøfossen NæringsUtvikling 

- «Naturbasert reiseliv» professor Peter Fredman, Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet, NHO Reiseliv, Hanen, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening og 

Innovasjon Norge 

- ” Nytt liv, ny giv i LOVEOF”, V/ Siri A. Helle. Prosjekt som ønsker å stimulere til økt 

aktivitet og mobilisere til nytt liv og ny giv i landbruket i regionen.  

- Garden.no 

- Hanen.no 
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Budsjett og finansieringsplan 
Forprosjektet er i sin helhet finansiert av Fauske kommune, med 350 000,-. 

 

 
 

  

 

Budsjett Mat i  Salten -arena for innovasjon og utvikling 2017 2018 2019 Totalt
Lønn 720000 720000 720000
Kontorhold 30 000 30 000 30 000
Reisevirksomhet 22 000 22 000 22 000
Egeninnsats styringsgruppe/referansegruppe,pro.adm 50 000 50 000 50 000
Møter 30 000 30 000 30 000
Kursvirksomhet og samlinger 50 000 50 000 50 000
Markedsføring / Kommunikasjon 14000 14000 14000
Nordlandsforskning 156 000 78 000 78 000
SUM 1072000 994000 994000 3060000

Finansieringsplan
Tittel 2017 2018 2019 SUM

Egeninnsats styringsgruppe/referansegruppe,pro.adm 50 000 50 000 50 000 150 000
Fauske kommune 100 000 200 000 200 000 500 000
Nordland Bonde og småbrukarlag 5000 5000 5000 15000
Nordland Bondelag 5000 5000 5000 15000
Nordland fylkeskommune 100000 100000 100000 300000
Fylkesmannen i Nordland 650000 650000 650000 1950000
Sametinget 45000 45000 40000 130000
Sum finansiering 955 000 1 055 000 1 050 000 3 060 000
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/32103     
 Arkiv sakID.: 16/10382 Saksbehandler: Hagalinsdottir, Gudrun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
100/16 Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016 
136/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal på Søbbesva. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske kommunes 
eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  
 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske kommunes 
eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  
 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedlegg: 
26.09.2016 Tilleggservervelse av tomt  til 103/1323 1327281 

22.09.2016 Bilskadesenteret Fauske AS 1327282 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 100/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske kommunes 



eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  
 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Saksopplysninger: 
Bilskadesenteret Fauske AS v/Arne Hjemaas, gnr 103 /1323, søker om erverv av ca 200 m2 stort areal fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva. 
 
Formålet med ervervet er å utvide bedriftens versksted. Bedriften er etablert med verksted i samme 
område.  
 
Omsøkt areal er regulert til industri-/næringsformål. Planlagt bruk er i samsvar med reguleringsformålet.  
 
Arealet som søkes ervervet ligger inntil søkerens tomt. 
 
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Arne . Bilskadesenteret Fauske <arne@bilskade.no> 
Sendt: 21. september 2016 18:46 
Til: Postmottak 
Kopi: Gudrun Hagalinsdottir 
Emne: Tilleggs ervervelse av tomt  til 103/1323 
Vedlegg: Bilskadesenteret Fauske AS.pdf 
 

Ref. samtale av 21/09-16 med Gudrun Hagalinsdottir 
  
Bilskadesenteret Fauske har siden oppstarten i 1995 vært en stabil bidragsyter til Fauske 
kommune. 
Det har vært et fint samarbeid som vi ønsker å fortsette med. 
Arbeidsmengden øker stadig, og det kommer mer jobb fra distriktene rundt Fauske. 
Det blir nå enda en utvidelse, med mulighet for et par nye arbeidsplasser. 
  
Vi ønsker å utvide verkstedet med 120m2 
Bygget blir ca 8 meter ut fra vegg, og 15 meter langt. 
Da trenger jeg litt mer tomteareal, som jeg har tegnet inn på den vedlagte kartutskriften. 
4 x 50 meter, altså 200m2. 
Det er ønsket å starte med gravearbeidet nå i høst, før vinteren kommer. 
Det blir påbegynt bygging til sommeren 2017 
  
Håper på rask saksbehandling, og alle tilskudd fra Fauske kommune som kan hjelpe med å 
redusere mine økonomiske utlegg blir mottatt med stor takk. 
  
Mvh 
Arne A Hjemaas 
Bilskadesenteret Fauske AS 
www.bilskade.no 
Mob: 97 11 26 22 

http://www.bilskade.no/
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Sak nr.   Dato 
101/16 Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016 
137/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Fauske menighetssenter - søknad om makebytte/kjøp av areal - ny behandling 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske menighetssenter, 
kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  
 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er overført 
og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  
 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske menighetssenter, 
kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  
 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er overført 
og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  
 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 

 
Vedlegg: 
11.10.2016 F-sak 125-80 1328715 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 101/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske menighetssenter, 
kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  
 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er overført 
og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  
 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 

 



Saksopplysninger: 
Det vises til F-sak 105/16 der Fauske menighetssenter, etter søknad, ble innvilget makebytte/kjøp av 
areal fra Fauske kommune.  
 
I forbindelse med oppretting av kommunens eiendomskart kom det fram at deler av bygningen og 
parkeringsarealene står på Fauske kommune sin eiendom.  
 
I ettertid er det oppklart at Fauske formannskap i sak 125/80 har fattet følgende vedtak: «Fauske 
kommune gir vederlagsfritt det tomteareal som i planskissen er beregnet som tomt for menighetshus, 
samt det planlagte parkeringsområde. 
Oppmåling og grensefastsettelse vil bli foretatt av Fauske kommunes bygningsvesen.» 
 
I 1983 ble begge tomtene, tomt for menighetshuset og tomt for parkeringsområdet målt opp, men kun 
den ene tomta ble overført til menighetssenteret.  
 
Vedtaket i F-sak 105/16 er således basert på mangelfulle opplysninger og saken må derfor behandles på 
nytt.  
 
F-sak 105/16 omfatter også søknad om makebytte/kjøp av ytterligere areal ettersom deler av 
menighetssenterets bygning står på kommunalt areal. Rådmannen vil anbefale at denne søknaden 
settes på vent til parkeringsarealet er overført og parsellene 103/1257 og 103/1256 er  sammenføyd.  
Styreleder for menighetssenteret er kontakter og har sagt seg enig i slik framgangsmåte.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
102/16 Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016 
138/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Indre Salten Energi - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes eiendom 
gnr 104 bnr 748.  
 
Pris for ervervet settes til kr 80,- pr/m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes eiendom 
gnr 104 bnr 748.  
 
Pris for ervervet settes til kr 80,- pr/m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedlegg: 
11.10.2016 KJØP AV EIENDOM GNR. 103748(228220) 1328832 

11.10.2016 Kart(228221) 1328833 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 



PLUT- 102/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes eiendom 
gnr 104 bnr 748.  
 
Pris for ervervet settes til kr 80,- pr/m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Saksopplysninger: 
Indre Salten Energi AS søker om tillatelse til erverv av et areal stort ca 1,75 dekar fra Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748. 
 
Formålet med ervervet er å legge til rette for parkering. I forbindelse med utvidelse av bedriftens 
bygningsareal etter fusjon mellom Fauske Lysverk og Sørfold kraftlag er det behov for å utvide 
parkeringsarealene.  
 
Arealet som søkes ervervet ligger inntil søkerens tomt og egner seg til parkering, det ligger ledninger i 
grunnen som gjør at arealet ikke bør bebygges. Arealet er i gjeldende kommunedelplan for Fauske 
sentrum avsatt som NLF-B område, men er i forslag til ny plan som er under behandling avsatt til 
anleggsområde.  
 
Planlagt bruk av omsøkte parsell er i samsvar med det formål som er foreslått i kommuneplanens 
arealdel. Formelt sett må det gis dispensasjon fra gjeldende plan, dette kan gjøres i byggesaken.  
 
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 JournalpostID: 16/32141     
 Arkiv sakID.: 16/11230 Saksbehandler: Hagalinsdottir, Gudrun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
103/16 Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016 
139/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Odd Wollbakk - søknad om kjøp av tilleggstomt i Hauan 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 
1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 
1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.  
 

 
Vedlegg: 
11.10.2016 1031148 - ODD WOLLBAKK - KJØP AV TILLEGGSAREAL(231641) 1328838 

11.10.2016 Kart(231642) 1328839 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 103/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 



1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert fram til 
ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.  
 

 
Saksopplysninger: 
Odd Wollbakk søker om tillatelse til erverv av ca 75 m2 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 
1120. Det søkes om utvidelse av egen tomt med 3 meter langs eksisterende grense mot sør/øst 
 
Det er oppgitt i søknaden at arealet skal brukes til parkeringsplass for utleieenhet.  
 
I F-sak 171/08 fikk søkeren sammen med en nabo tilsagn på kjøp av omsøkt areal, kjøpet ble ikke 
gjennomført og tilsagnet er foreldet.  
 
Området som søkes ervervet er et brakkareal. Området har ikke planstatus. 
 
Arealet som søkes ervervet grenser til søkerens tomt. 
 
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
140/16 Formannskap 08.11.2016 

 
 
Søknad om økonomisk støtte 1., 2. og 3. kvartal 2016 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Søknad om økonomisk støtte Fauske videregående skole, maskinførerlinjen datert 
14.04.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.  

  
2. Søknad om økonomisk støtte til CARE datert 17.03.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler 

i budsjett til denne type støtte.   

 
3. Søknad om økonomisk støtte til Kreftforeningen datert februar 2016 avslås. Det er ikke 

avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
4. Søknad om økonomisk støtte til LLH Nordland mottatt 09.02.2016 avslås. Det er ikke 

avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
5. Søknad om økonomisk støtte til Norges Blindeforbund Nordland datert 20.01.2016 avslås. 

Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
6. Søknad om økonomisk støtte til Fauske Acta - Normisjon datert 30.06.2016 avslås. Det er 

ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
7. Søknad om økonomisk støtte til Jusshjelpa i Nord-Norge datert 18.05.2016 avslås. Det er 

ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
8. Søknad om økonomisk støtte til Evensen Pictures v/Daniel Evensen datert 25.04.2016 

avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
9. Søknad om økonomisk støtte til Voksne for Barn Salten lokallag datert 03.09.2016 avslås. 

Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 



Vedlegg: 
31.10.2016 16251 Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2016 1330380 

31.10.2016 Klassetur til Tromsø på Bygg- anleggsmessen 2016(224813)(1) 1330381 

31.10.2016 CARE  - Kvinnedagen(222779)(1) 1330382 

31.10.2016 Krafttak mot kreft - Vil du bidra til flere gode leveår for de som i dag har en 
kreftsyjdom de ikke kan bli firsk av? 

1330383 

31.10.2016 Søknad om driftsstøtte 1330384 

31.10.2016 Søknad om tildeling av kulturmidler - Nordland Lydavis 1330385 

31.10.2016 161270 Søknad om økonomisk støtte 2. kvartal 2016 1330386 

31.10.2016 Støtte til ungdomsarbeid(233098)(1) 1330387 

31.10.2016 Søknad om økonomisk støtte til fellessaminaret 2016 1330388 

31.10.2016 Skateboard Across Norway - Søknad om økonomisk støtte 1330389 

31.10.2016 Fauske_kommune.pdf(226085) 1330390 

31.10.2016 Kort_presentasjon.pdf(226086) 1330391 

07.09.2016 Søknad om økonomisk støtte 3. kvartal 2016 1326285 

07.09.2016 Budsjett 1326286 
 
Sammendrag: 
Rådmannen beklager at det ikke har vært kapasitet til å legge frem søknader om økonomisk støtte de 3 
første kvartalene for 2016 tidligere. 
 
Det har kommet inn 5 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal, 3 søknader om støtte i løpet av 2. kvartal 
og 1 søknad om støtte i løpet av 3. kvartal 2016. Det er tiltak med stort engasjement. 
 
Rådmannen har vurdert søknadene, men har ikke funnet å kunne prioritere de og anbefaler at 
formannskapet avslår søknadene. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.    
 
Saksopplysninger: 
 

Søker: Formål: Evnt. Beløp 
1. Fauske videregående skole, 
maskinførerlinjen 

Søker om støtte til reise til Tromsø på Bygg- og 
anleggsmessen for 17 personer. 

Ikke oppgitt 

2. CARE Søker om støtte til arbeidet med at kvinners og 
jenters rettigheter blir ivaretatt 

Kr. 5.000,- 

3. Kreftforeningen Søker om støtte til kreftforeningens årlige 
innsamlingsaksjon, Kraftak mot kreft. 

Kr. 1,- per 
innbygger 

4. LLH Nordland Søker om støtte til arbeidet for tilbud til 
homofile, lesbiske, bifile og transepersoner i 
Nordland og Bodø. 

Kr. 1.500,- 

5. Norges Blindeforbund 
Nordland 

Søker om støtte til driftsutgifter i forbindelse med 
utgivelse av Nordland lydavis i 2016 

Kr. 7.000,- (kr. 
500,- pr. medl x 
14 medlemmer 
i kommunen) 

6. Fauske Acta - Normisjon Søker om økonomisk støtte til prosjektet «Frisone 
for skaterne». Ønsker å bygge en 
skateboardrampe under tak, slik at skaterne også 
får et tilbud på regnsværsdager 

Mangler kr. 
38.000,- for å 
fullføre og 
starte 
byggingen 

7. Jusshjelpa i Nord-Norge Søker om støtte til fellesseminar 2016 Kr. 5.000,- - 
20.000,- 

8. Evensen Pictures v/Daniel 
Evensen 

Søknad om støtte til filmprosjektet “Skateboard 
Across Norway”, 

Ikke oppgitt 

9. Voksne for Barn Salten 
lokallag 

Søker om støtte til å arrangere kurs i Psykologisk 
førstehjelp for foreldre. 

Kr. 500,- 

 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Berit Vestvann Johnsen 
Sendt: 31. oktober 2016 08:56 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: 16/251 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 1. KVARTAL 2... 
Vedlegg: Klassetur til Tromsø på Bygg- anleggsmessen 2016(224813)(1).pdf; 

CARE  - Kvinnedagen(222779)(1).pdf; KRAFTTAK MOT KREFT - VIL DU 
BIDRA TIL FLERE GODE LEVEÅR FOR DE SOM IDAG HAR EN 
KREFTSYKDOM DE IKKE KAN BLI F(220147).pdf; SØKNAD OM 
DRIFTSSTØTTE(220029).pdf; SØKNAD OM TILDELING AV 
KULTURMIDLER - NORDLAND LYDAVIS(217177).pdf 

 
 



Fra: Simon Røstad <SimonShooter@hotmail.com> 
Sendt: 14. april 2016 13:33 
Til: Postmottak 
Emne: Klassetur til Tromsø på Bygg- anleggsmessen 2016 
 

Hei, vi er en klasse ved Fauske videregående skole som går maskinførerlinjen. Vi hadde tenkt å 

reise til Tromsø på Bygg- og anleggsmessen der, men vi er ikke sikker på om vi klarer å samle i 

hop nok penger til å dekke opphold og mat for 17 personer. Vi lurer derfor på om dere er 

interessert i å sponse oss litt med penger for turen? 

  

Mvh Simon Røstad. 

 



Fra: Care Supporter <caresupporter@care.no> 
Sendt: 17. mars 2016 14:45 
Til: Postmottak 
Emne: CARE  - Kvinnedagen 
 
Hei, 
  

CARE er den eneste hjelpeorganisasjonen i Norge som bare jobber med kvinner og jenters 

rettigheter. 

På en dag som i dag, 8.mars, er det viktig å tenke på alle de som ikke har kommet like langt i 

likestilling og de kvinner og jenter som ikke har sine rettigheter ivaretatt. 

  

365 dager i året jobber vi for å bedre situasjonen for disse kvinnene og jentene. I forbindelse med 

kvinnedagen har vi satt av noen dager på å samle inn penger, slik at vi har økonomi til å gjøre 

jobben. 

  

Vi sender ut en søknad til samtlige kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner om støtte til 

dette arbeidet og håper dere alle har vilje og råd til å være med å hjelpe til ved en donasjon på kr. 

5.000,-. 

  

Her kan dere lese mer om vårt arbeid : 

<http://www.care.no/Aktuelt/?article_id=99> 

  

Mvh 

Lisbeth Lundenes 

CARE Norge 

T. 23253242 

care@caresupporter.no <mailto:care@caresupporter.no> 

www.care.no <http://www.care.no> 

  

  

  

  











Fra: Berit Vestvann Johnsen 
Sendt: 31. oktober 2016 08:59 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: 16/1270 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2. KVARTAL 2... 
Vedlegg: SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSARBEID.html; SØKNAD OM 

ØKONOMISK STØTTE TIL FELLESSEMINARET 2016.html; Støtte til 
ungdomsarbeid(233098)(1).pdf; SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 
FELLESSEMINARET 2016(228059).pdf; SKATEBOARDING ACROSS 
NORWAY - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE(226082)(1).pdf; 
4110397A-C4BB-47D9-8FCF-7C162A4BDBC7.png(226083).png; 
F5C0A281-E146-4025-A0EA-4A29122EB2CF.png(226084).png; 
Fauske_kommune.pdf(226085).pdf; Kort_presentasjon.pdf(226086).pdf 

 
Kategorier: ARKIVERT I FOKUS 
 
 



Fra: audun@normisjon.no 
Sendt: 30. juni 2016 23:31 
Til: Postmottak 
Emne: Støtte til ungdomsarbeid 
 
If you cannot read this email, click here 

<https://online.superoffice.com/cust11984/CS/scripts/customer.fcgi?action=vsm&sai=23406&s=18&c=11376&m=37&k=275D2967
31586196> to view it online 

    

 

          Frisone for skaterne Skaterne på Fauske har en 

lang historie med dårlig tilbud, og oppfølgingen fra voksne skulle gjerne til 
tider vært bedre. Dette er synd da skateboard stadig tiltrekker seg ungdom 
som ofte faller utenfor de litt mer tradisjonelle aktivitetstilbudene. Fauske Acta 
- Normisjon og deres ungdomsarbeider Audun Krarup Jonassen har derfor 
ønsket, og er i ferd med å realisere et prosjekt kalt "Frisone for skaterne". 
Nordland Fylkeskommune har bidratt med 20 000 kroner til utstyr og 
beskyttelse for utlån, og vi har faste samlinger hver onsdag. Neste ledd i dette 
prosjektet er å bygge en skateboardrampe under tak slik at skaterne også får 
et tilbud også på regnværsdager. Av 85 000 kr til dette prosjektet så mangler 
vi kun 38 000 for å fullføre innkjøpene og starte byggingen. Familien Krarup 
Jonassen har stilt en del av deres sentrumsnære tomt mellom Ankerske og 
Statoil til dette formålet med mindre en bedre løsning dukker opp.  

      

 (Legg til tekst her)      Hvordan kan du/dere kan bidra til dette prosjektet? - 
Overføre gave/sponsormidler til konto 1503.70.78414    (Merk 
betalingen med "gave frisone" eller "anonym gave frisone" om du ønsker 
gaven skal     være anonym) - Kjøpe reklameplass i hallen eller på rampen 
etter avtale - Lokaliteter som er 4x10 meter eller større med takhøyde 3,5 m 
eller mer - Gi eller selge et rimelig telt/plasthall som er rundt B:4 L:10 H:4 
meter - Rabatterte priser, sponsing eller overskudd/kassering av materialer 
som kan brukes til rampen - Et lite lass singel for å dekke ca. 4 x 10 meter der 
rampen skal stå - Utleie/utlån av minigraver for planering av området rampen 
skal stå - Spre denne infoen videre      For spørsmål ta kontakt med 
prosjektleder:    Audun Krarup Jonassen mobil: 917 58 003 

audun@normisjon.no 
<mailto:audun@normisjon.no?subject=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l
%20ang%C3%A5ende%20Frisone%20for%20skaterne> 

  

Mer info kan du finne på denne linken 
<https://online.superoffice.com/cust11984/CS/scripts/customer.fc



gi?action=ejLink&key=18:41:11376:b07a6ccb2d38e01f6e6177775b
8978fa9360076b&sai=23406> 

        
You are receiving this information because you are subscribed to our newsletter with address postmottak@fauske.kommune.no 

<mailto:postmottak@fauske.kommune.no>. You can unsubscribe from our newsletters by clicking this link 

<https://online.superoffice.com/cust11984/CS/scripts/customer.fcgi?action=subscription&sai=23406&s=18&c=11376&m=37&k=27

5D296731586196&f=555B63B155>. 

    

 









Fra: Daniel Evensen <daniel@evensenpictures.no> 
Sendt: 25. april 2016 14:49 
Til: Postmottak 
Emne: Kultursjef - Skateboarding Across Norway - Søknad om økonomisk 

støtte 
Vedlegg: Fauske_kommune.pdf; Kort_presentasjon.pdf 
 
Kjære, Kultursjef! 
Vi er to unge gutter på 21 og 22 år som driver et lite film produksjonsselskap, stiftet i 2014. Og har siden 
oppstarten fått lov til å jobbe 
med store brands som Nidar sin sjokolade Smash!, Biltema, Komplett, etc. Men siden starten har vi alltid hatt 
et stort ønske om å 
fortelle historier som inspirerer.  
 
Det var sånn filmprosjektet Skateboarding Across Norway kom til livet. Lage en dokumentar film som føles 
som en stor norsk spillefilm produksjon. 
Følge fem norske Skatere på en episk reise igjennom Norge og norsk natur. En episk film ingen har sett maken 
til. 
Skateboarding er ikke bare hærverk og pøbelstreker lenger, men man kan bruke den norske naturen på en 
måte som kan skape glede og inspirasjon  
Ikke bare for Nordmenn men også for alle potensielle turister i utlandet.   
 
I 2014/2015 hadde 98% av alle vi snakket med lite tro på prosjektet og oss som filmskapere. Avslag etter 
avslag var det vanskelig for oss å se 
noe positivt i enden.  - Men vi hadde et klart mål og det var å gjennomføre prosjektet ingen har sett maken 
til før, inspirere barn og unge 
til mer aktiviteter ute i norsk natur og lage en film som har så mange flotte og teknisk gode bilder at turister i 
utlandet gaper over Norge. 
 
Vi tenkte - Vi tar på oss prosjektet alene, vi kan ikke være avhengig av noen. Så vi pakket kofferten og reiste til 
Los Angeles og tok med oss  
masse nettverk og erfaringer tilbake til Norge og nå i 2016 er vi virkelig klare for å gjennomføre prosjektet all 
presse kommer til å  
smile over. - Det handler ikke om å lage en enda ny ungdomsfilm eller skateboard film, men om å ta de 
elementene og sette de inn  
i nye omgivelser. - Norske veier og natur! 
 
Vi håper å kunne filme deler av filmen i deres kommune, derfor ønsker og håper vi at dere vil hjelpe oss med 
et lite kommune bidrag og hjelpe til å  
gjennomføre den utrolige reisen sammen med oss. - Inspirere barn og unge til mer aktivitet og få flere turister 
til Norge.  
 
Vi har derfor skrevet og lagt ved en skriftlig søknad om økonomisk støtte og en kort presentasjon av 
prosjektet. (2 Vedlegg) 
 
Filmens feeling referanse: <https://www.youtube.com/watch?v=B0LLvRwK6KI>  
 
Håper du fortsatt får en flott uke og vi håper å høre fra deg, 
 



Daniel Evensen  |  Producer | Evensen Pictures 
Baglergaten 16  |  3111 Tønsberg  |  Norway 
T: +47 466 37 208 <tel:%2B47%20466%2037%20208>  |  US: +1 (909) 678 6310 
<tel:%2B1%20%28909%29%20678%206310> 

 Danielevensen |  
 

 



FILMPROSJEKTET 

SKATEBOARDING ACROSS NORWAY 

Søknad om økonomisk støtte 

TIL: 

Kultursjef v/ 

Fauske Kommune 

Kjære, Kultursjef 

Fra: 

Evensen Pictures 
V/Daniel Evensen 
Orgnr. 913 721 098 
Tlf. +47 466 37 208 
daniel@evensenpictures.no 
www.evensenpictures.no 

H istorier blir lest og nye blir skrevet. 

Vedlagt ligger en kort presentasjon av prosjektet. Ep 
E e ris�n P1ctu res 

Det er mye som har forandret seg siden sytti og åtti-tallet, der i blant skateboard kulturen i Norge. 

Fra og være på det å frata skate-brettene og ilegge bøter på hundre kroner har skateboard i 2016 

blitt en del av bybildet. Nå vil vi i Evensen Pictures lage en helaften doku-film reise igjennom hele 

Norge med fem av Norges mest profesjonelle skatere. Vi ønsker å vise frem Norge på en måte 

ingen har sett før. 

Etter to år med hard jobbing er vi klare får å sette prosjektet ut i livet. Vi ønsker å engasjere og inspirere 
barn og unge til mer aktive aktiviteter ute i norsk natur. Inspirere mennesker fra andre 
land og verdensdeler til å besøke Norge, vise hva vi virkelig har å by på. Og vi vet at Fauske Kommune 
sitter på mye av det fantastiske miljøet Norge har å by på. 
Med hjelp av dyktige filmfotografer, dronebilder og et gjennomtenkt lydbilde skal vi skape en helaften 
doku-film for målgruppen 13-24 år internasjonalt. 

Vi ønsker å produsere en åtti minutters helaften doku-film som følger fem norske profesjonelle 
skatere på en stor og episk skateboard reise igjennom hele Norge med gjester fra utlandet. 
Filmen er en VOD film (Video on Demand) altså en film som skal bygge sin fanbase på sosiale medier 
og ligge ute til leie/salg på digitale plattformer, primærVOD plattformen - iTunes. 
En ung, urbansk og kulturell dokumentarfilm spekket med 
LATTER, GLEDE, HÅP, FRIHET, ENGASJEMENT og VENNSKAP. 

Skateboard ing Across Norway har et estimert budsjett på 2 MILL NOK, der 1 MILL I NOK er 

full finansiert igjennom arbeidskraft og egenfinansiering. Og vi er nå i slutt finansieringfasen som spinner seg 
frem til l.Juni 2016. Og nå har hele teamet forelsket seg i Fauske kommune, 
alle de flotte veiene, naturen og ikke minst den flotte solnedgangen. Derfor ønsket vi å skrive en 
skriftlig søknad til Fauske kommune om økonomisk støtte til Skateboard ing Across Norway på 25 000,- NOK 

til å fullføre prosjektet. 

Vi er helt avhengig av sponsorer for å sluttfinansiere prosjektet og vi håper dere ser hvilken kulturell verdi 

prosjektet kan ha og hvor langt prosjektet kan bevege seg ut av lille Norge. Ikke bare kan 
Skateboard ing Across Norway ha en god kulturell verdi for Fauske Kommune men 

Fauske kommune vil også ta imot et film crew på 15 personer som legger igjen penger i form av 

mat, drikke og bensin på reisen. - Samtidig som vi gjøre noe aktivt i et ungt miljø og innbyggerne i 
Fauske kommune vil føle på storhetsfølelsen og stoltheten. 

Vi håper Fauske kommune vil bli med på reisen igjennom Norge, bli med på å inspirere og engasjere til mer 

aktivitet blant unge og få utenlandske turister til å gape over Fauske. Kommunevåpen på plakater, bannere og 
andre markedsaktiviteter. Med vennlig hilsen, 

frø�� 
DANIEL EVENSEN 
Produsent 



SK A TEBOA RDING A CROSS NORW A Y
KORT PRESENTA SJ ON



KORT BESKRIVELSE 

Evensen Pictures ble stiftet i 2014 av Daniel Evensen (21) &Anders Lund (22) med et formål. - Skape historier 

som blir husket. Siden oppstarten har vi jobbet med Skateboard ing Across Norway og reklamefilmer. 

Vi har blant annet laget reklamefilmer for Nidar - Smash!, Sterilan, Biltema, Komplett.no 

og mange andre. - Vi føler oss heldig som har fått lov til å reise rundt, fått lov til å jobbe med så store 

varemerker og fått et stort nettverk på veien. - Og vi føler vi er klare for å gjennomføre vår første 

store egen produserte spillefilm. 

Skateboard ing Across Norway er ikke bare en ny "ungdoms-film" men en feelgood film, som setter

skateboarding i et nytt liv, vise skateboarding fra en ny side, nytt miljø ved å bruke den norske naturen.

Samtidig som filmen vil ha en underliggende story som skal resultere i en inspirasjon til og gjøre 

det umulige, mulig. Vi blir med på en reise sammen med fem av landes beste skatere som drar ut 

på en Norges reise ingen har sett før, på veien inviterer de utenlandske gjester for å vise frem Norge 

på en helt spesiell måte. Bygge opp filmen med struktur som en dokumentarfilm, men det tekniske

skal føles som en episk kinofilm. 

Vi ønsker også og ha flere story pointer i strukturen, som historien vi kom over om Fredrick på 14 år. 

Han slet veldig med depresjon og angst etter hans mor døde, han så ikke noe lykke i enden 

frem til han startet å skate. Han kom inn i et åpent og hyggelig miljø. 

Og det som er viktig her er å kunne inspirere andre som Fredrick til å følge drømmen uansett hva. 

Jobbe med rollemodeller og få frem at selv om du er fra en liten bygd i Norge de færreste har

hørt om kan man faktisk få drømmer i oppfyllelse. -Skateboarding er ikke bare en pøbelstrek lenger, men en 

langt mer sterk og utholdende idrett som samler 
gode mennesker sammen. 

7 426 730 hashtags 

#Skateboard 
På instagram 

FREMDRIFTSPLAN 

Utvikling: 10.februar 2014 - 29.Mars 2016 

Finansiering: l.April 2016 - l.Juni 2016 

Pre-produksjon: 2.Juni 2016 - 9.August 2016 

Innspilling: 12.August 2016 - 26.September 2016 

Etterarbeid: 27.September 2016 - 5.November 2016 

Ferdigstilling: 6.November 2016 

VOD premiere: 11.November 2016 

DISTRIBUSJON 

Fordelen med å lansere film på VOD er at man kommer tettere på forbruker, vi er samlet på et og 

samme sted. Sammen med vårt digitale encoding house 2G Digital skal vi jobbe 

sammen for å få de optimale plasseringene på både iTunes, XBOX ON E, Google Play ogAmazon. 

Vår  distribusjonstrategi vil bli og åpne forhåndssalg 30 dager før lansering for å kunne klare 

å nå en bra plassering når filmen blir lansert. Få en stor "klikk" gruppe internasjonalt fra Youtube

kjendisene. - Legge filmen ut bred til et stort internasjonalt publikum. (VOD salg + Festivaler)

Filmen skal tekstes til følgende språk: Norsk(bokmål), Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Spansk og Tysk.

Og vil bli tilgjengelig i 80 forskjellige land. - 6 mnd etter lansering Encoding til Netflix Skandinavia. 

TEC SPEC 

Format: 2K 16:9 

Lengde: 80 Min 

Sound: 5.1 Dolby surround sound 

Regissører: Andy&Dany 

Produsent: Daniel Evensen 

Produksjonsselskap: Evensen Pictures 
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-A NORWEGIAN JOURNEY YOU`VE NEVER HAVE  SEEN.
-EPIC JOURNEY WITH BIG STARS.

-A VISIT ACROSS NORWAY IN 80 MINUTES.
- SUCCESS ALWAYS STARTS WITH AN IDEA. 

MARKEDSSTRATEGI 
Igjennom en gjennomtenkt grafisk profil skal Skateboard ing Across Norway bygge opp en sterk brand 

profil. Design skal designes av designbyrået - Anorak. All kommunikasjon fra Skteboarding Across Norway 

skal innhol de deler av denne grafiske profilen. 

Gjestene som blir invitert til den norske reisen er profesjonelle skatere og Youtubere som har skateing 

som happy. eks; Roman Atwood (3 millioner følgere), Braille Skateboard ing (1,2 millioner følgere), 

Casey Neistat(2,7 millioner følgere). Ved og invitere Internett "kjendiser" til reisen vil vi stå enda 

sterkere ved internasjonal lansering 11.november 2016 da alle gjester som blir invitert til Norge 

skal publisere en oppmuntring til kjøp to uker før premiere. Typisk - "shout out".

I etterarbeidefasen partner vi opp med frivillige tilfeldige skateklubber til en samlet testvisning 

av filmen. Dette er for å kvalitetssikre filmen som et produkt. Da vil de ulike skateklubbene ha 

mulighet til å gi tilbakemeldinger på elementer i filmen, filmen sin helhet og brand profil.

Offisiell trailer og behind the scenes materiell slippes eksklusivt på VGTV ca tre uker før premiere. Egne teasere blir publisert 

på våre egne kanaler - lnstagram og Youtube. Vi  vil også sette opp egne PRESSE-dager under innspilling for å starte 

allerede da med presse aktivitet. - Radio og TV kampanjer 2 uker før premiere. Utendørs reklame en uke før premiere -

skape storhetsfølelsen. Gjøre store og mindre stunts i lansering.  Partne opp med Norske Skatere (19 000 følgere).

Jobbe aktivt med samarbeidspartnere på produktplassering. Kjøre TV-kampanje med Sjokoladen SMASH! fra Nidar og

la andre aktører kjøre kampanjer med vår grafiske profil, trailere/teasere på sosiale medier/radio/web.

Invitere presse til pressevisning (terningkast, omtaler, etc). Skatere og filmskapere åpner seg for intervjuer (Senkveld,

God morgen Norge, VG, TV2, etc.)

Skateboard ing Across Norway vil være på Facebook, Youtube, lnstagram og Twitter .

Ved premiere skal vi ha oppnåd 80 000 følgere på Facebook, lnstagram og Twitter. 

Allerede før filmen har startet innspilling har @Skateboardingnorway allerede fått et lite publikum - nesten 2 000 

følgere på instagram. 

Andre vedlegg 

Manus, Forretningsplan, 

Budsjett, Markedsplan, 

Lanseringsplan, Distribusjonsplan, 

Likviditetsplan, Finansieringsplan 

MÅLGRUPPE 

PRIMÆR MÅLGRUPPE 

Gutter 12-24 år som skater 

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE 

Gutter&Jenter 12-24år som er interessert i 
ekstremsport og feelgood.



SKA TEBOA R DING A C R OSS NOR WA Y
@ Skateboardin gn orway

# skateboardin gacrossn orway
www.even sen pictures.n o
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Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 16. 
oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget: 

· ................................... 

 
 

 
Vedlegg: 
26.09.2016 Søknad om fritak fra verv 1327260 

11.10.2016 Oversikt over verv - Steffen Halsbakk 1328781 
 
Sammendrag: 
Steffen Halsbakk har søkt om fritak fra politiske verv grunnet flytting ut av kommunen. 
 
Etter kommunelovens § 15 første ledd trer den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, endelig ut av dette. Hvis vedkommende flytter tilbake innen 2 år, har han rett og plikt til å 
tre inn i vervene igjen. 
 
Etter kommuneloven § 16 tredje ledd skal det, med unntak av kommunestyret, velges nytt medlem selv 
om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Steffen Halsbakk <steffenhalsbakk@gmail.com> 
Sendt: 21. september 2016 18:52 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Søknad om fritak fra verv. 
 

Heisann. 

 

Siden jeg har meldt flytting til Trondheim for å studere de neste årene tenkte jeg at den ryddige 

og rette tingen vil være å søke om fritak fra vervet som vara i kontrollutvalget. 

 

Har du et skjema for denslags jeg kan fylle ut? 

 

Steffen Halsbakk 



OVERSIKT OVER VERV  - STEFFEN HALSBAKK 
 

KONTROLLUTVALG  

Som medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende 
valgt: 
1. Gry Janne Rugås, Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske    (FL) NESTLEDER 
2. Kjell Lund Olsen, Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma  (R) 
3. Maria Dønnestad, Sisikvn. 19 D, 8207 Fauske    (SV) 
4. Odd Henriksen, Rognvn. 5, 8209 Fauske    (H) LEDER 
5. Hilde Dybwad, Reitanvn. 5, 8210 Fauske    (AP) 
 
Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende 
valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Åge Eirik Ellingsen, Finneidgt. 22 A, 8210 Fauske   (FL) 
2. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske   (R) 
3. Trine Johanne Andal, Moen 9, 8211 Fauske    (SV) 
4. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske     (FL) 
5. Bjørg Marit Kosmo, Kosmovn. 10, 8215 Valnesfjord   (FL) 
 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Mailen F. Toften, Saltbakkvn. 2, 8211 Fauske    (H) 
2. Bodhild Bugge Aase, Reitanvn. 11, 8210 Fauske   (KRF) 
3. Ari Tollånes, Lundvn. 115, 8206 Fauske    (H) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Karianne Laksosnes, Tortenlivn. 32, 8218 Fauske  (AP) 
2. Erling Johan Skagen, Nystadvn. 19, 8215 Valnesfjord  (AP) 
3. Steffen Johan Jakobsen Halsbakk, Sjønståvn. 2, 8208 Fauske (AP) 
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Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra stortings- og 
sametingsvalget 2017. 
 

 
Vedlegg: 
21.09.2016 Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 1327233 

28.10.2016 Endringer i valgloven - brev til kommuner og fylkeskommune(1).pdf(230787) 1330263 
 
Sammendrag: 
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget endringer i valgloven. Blant endringene ble det tilføyd en ny 
bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 
 
Kommunene kan selv vedta å ta i bruk en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet 
 
Saksopplysninger: 
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 og 2015, og stortingsvalget i 2013, ble det gjennomført 
forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen i hhv 10 og 15 kommuner. Disse forsøkene 
har utelukkende fått positiv tilbakemelding. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i brev 
datert 01.09.2016: «Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært 
fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre elektronisk 
avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil effektivisere valgavviklingen på 
valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og 
ved valgoppgjøret.»  
 
Elektronisk manntall innebærer at velgere avkrysses direkte i det elektroniske manntallet i valglokalet på 
valgdagen. Velgere som tilhører andre valgkretser i kommunen vil også bli krysset av direkte i 
manntallet i det valglokalet de avgir sin stemme. Når velgeren er krysset av i manntallet, stemples 
stemmeseddelen og legges i valgurnen. Alle valglokalene i kommunen vil til enhver tid ha oppdatert 
informasjon om en velger manntallsført i kommunen har stemt eller ikke. 
 
Forsøket krever at det er PCer og god nettilgang i alle valglokaler. Dersom kommunikasjonen med det 
elektroniske manntallet faller ut, eller strømmen blir borte, skal en egen beredskapsrutine straks 
iverksettes.  
 
Etterarbeidet i valglokalet vil bli mindre som følge av endringen, da en del av oppgjøret stemmestyret 
tidligere utførte manuelt, nå kommer automatisk fra det elektroniske valgadministrative systemet EVA. 
Det foreløpige resultatet vil også, i motsetning til i dag, inneholde stemmer fra velgere i andre kretser i 



kommunen, noe som vil gi et mer korrekt foreløpig resultat. Den endelige opptellingen vil også bli 
raskere ferdig, siden kommunen ikke vil bruke tid på behandling av stemmer fra velgere i andre kretser. 
 
Økonomiske konsekvenser  
Elektronisk manntallsføring krever opplæring, utstyr og infrastruktur. Det er behov for bærbare PCer og 
håndskannere i valglokalene, samt nettilgang, sikker strømforsyning, sertifikatinstallasjon og opplæring. 
Merkostnader i forbindelse med elektronisk manntallsføring vil være begrenset. Vi har de siste valgene 
lånt opplæringsPCene til benyttelse i stemmestyrene og vil også gjøre dette ved neste års valg. Vi har 
behov for noen håndskannere og opplæring. Det er kun Kvitblik stemmestyre som ikke er i kommunale 
lokaler og kommunal nett-tilgang. Her har vi benyttet trådløs nett-tilgang. 
 
Konsekvenser kretsvise resultater 
Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor som helst 
i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være mulig å spore denne 
tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den kretsen hvor velgeren faktisk 
møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise resultater og oppmøteprosent kan bli noe 
annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de 
vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i 
resultater og oppmøteprosent totalt for hele kommunen. 
 
Dersom kommunen ønsker å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen, er det en 
forutsetning at dette innføre i samtlige av kommunens kretser. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen anbefaler at endringer gjennomføres i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017, 
for på den måten forberede organisasjonen til et mer arbeidskrevende kommunestyre- og 
fylkestingsvalg 2019.  
Elektronisk avkryssing i manntall vil være et godt bidrag for å forbedre valgavviklingen i Fauske 
kommune. Det vil redusere køene i valglokalene og ytterligere sikre stemmegivningen.  
 
Elektronisk manntall gir bedre service for alle velgere. Det er sikrere i forhold til at velgere ikke får avgi 
stemme to ganger, samt at det effektiviserer valggjennomføringen. Det gir raskere opptelling og et 
riktigere foreløpig opptellingsresultat. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen 

Valgdirektoratet viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 17.06.2016 

angående endringer i valgloven. Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i § 9-5 a 

om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Med dette brevet ønsker direktoratet å gi 

valgstyrene i kommunene noe utfyllende informasjon om hva en overgang til elektronisk 

avkryssing vil innebære.  

Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste 

valgene. Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært 

fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre 

elektronisk avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil 

effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder 

både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk avkryssing 

redusere antallet feilavkrysninger i manntallet, da valgfunksjonæren gjerne benytter strekkoden 

på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i manntallet 

vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig av hvor i kommunen 

man stemmer. Dette fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for velgere som stemmer i en 

annen krets enn vedkommende er manntallsført. Dette vil også i større grad sikre prinsippet om 

hemmelige valg. 

Dersom kommunen velger å benytte seg av denne ordningen, er det enkelte hensyn som må tas 

i planleggingen av valggjennomføringen. Valgdirektoratet ønsker å skissere disse, slik at 

kommunen i best mulig grad kan forberede seg til neste års valg.  

Utstyr/nettilgang 

Dersom kommunen ønsker å innføre elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen, er det 

Valgstyrene 

Deres ref.: 
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en forutsetning at dette innføres i samtlige av kommunens kretser.  

Kommunen må forsikre seg om at det er stabil nettilgang i alle valglokalene på valgdagen. 

Direktoratet vurderer at det kan være hensiktsmessig å undersøke dette i forkant av valgdagen. 

Valgdirektoratet vil anbefale en kablet nettløsning, da dette er den sikreste måten å sørge for 

stabil nettilgang.  

Videre er det viktig å sørge for gode back-up løsninger på nettilgangen, i tilfelle tilgangen er 

ustabil. Mulige back-up løsninger vil kunne være trådløst nett, eller kjøpte rutere med 4G-

nettilgang. Det kan være fordelaktig å få bistand fra eventuelle IT-ansvarlige i kommunen til 

dette arbeidet. Merk at det ikke er anledning til å benytte papirmanntall som en back-up 

løsning. Dersom kommunen velger å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet, er 

dette det eneste manntallet som skal benyttes for avkryssinger.  

Ved en innføring av elektronisk avkrysning i manntallet, vil kommunen måtte benytte PC-er i 

alle valglokalene. Kommunen må derfor sørge for at det finnes tilstrekkelig antall PC-er til å 

håndtere velgermassen i valglokalene. Dersom kommunen må kjøpe inn nye PC’er til dette 

formålet, er det viktig at det settes av midler i valgbudsjettet til dette.  

Betydning for rutiner 

 

Fremmede stemmer 

Elektronisk avkryssing i manntallet vil bety en rutineendring for kommunene. For kommuner 

med flere kretser, vil man ikke lenger motta fremmede stemmer. Dette skyldes at et elektronisk 

manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan da gå til hvilken som 

helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli krysset av i manntallet. Denne 

rutineendringen innebærer dermed at kommunen ikke trenger å behandle fremmede stemmer 

etter at valglokalene er stengt. Kommunene må imidlertid forholde seg til en ny stemmetype, 

kalt beredskapsstemmer.  

Beredskap 

Dersom kommunen opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få 

koblet til back-up løsningen, må kommunen benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell 

beredskapssituasjon, må stemmegivninger avlegges i konvolutt. Det vil foreligge spesifikke 

oransje beredskapskonvolutter som skal benyttes i dette tilfellet. Beredskapsstemmene må 

behandles sentralt i kommunen etter at valglokalene er stengt. Det er ikke anledning for 

kommunen å benytte beredskapsrutinen i stedet for elektronisk avkryssing. Dersom kommunen 

velger å benytte elektronisk manntall, skal dette være tilgjengelig i alle kommunens 

valglokaler. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift for en 

beredskapsprosedyre. Denne vil være mye tilsvarende den som allerede benyttes under 
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forhåndsstemmeperioden. 

Kretsvise resultater 

Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor 

som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være 

mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den 

kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise 

resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at 

resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i 

den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent 

totalt for hele kommunen.   

Mer informasjon om elektronisk avkryssing i manntallet vil komme på 

Valgmedarbeiderportalen. Det vil også bli gitt innføring i bruken av elektronisk avkryssing 

under opplæringen for valgmedarbeiderne våren 2017. Ved eventuelle spørsmål, kan dette 

rettes til post@valg.no  

 

Med hilsen 

Elin Olderlund 

avdelingsleder 

 Lise Merkesdal 

 rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi: fylkesvalgstyrene 
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Orientering om endringer i valgloven  

Stortinget vedtok 13. juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for 

gjennomføringen av stortingsvalget 2017. Endringene trer i kraft 1. juli 2016. Departementet 

gjør valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene oppmerksom på at følgende endringer er 

vedtatt: 

 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen  

Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen innføres nå som et permanent, frivillig 

tilbud til alle kommuner. Alle kommuner som ønsker det, kan benytte seg av ordningen under 

stortingsvalget 2017. Oppfølgingen av dette vil skje av Valgdirektoratet, som er ansvarlige for 

opplæringen i EVA. Det vil bli forskriftsfestet en beredskapsprosedyre lik den som allerede 

benyttes under forhåndsstemmegivningen. 

 

Endret frist for godkjenning av forhåndsstemmer 

Fristen for å godkjenne forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter 

valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg innført i manntallet flyttes tilsvarende. Fristendringen 

skal sikre at flest mulig forhåndsstemmer avgitt innenfor lovens frister teller med i 

valgoppgjøret. 

 

Todagersvalg 

Kommunestyret kan selv vedta at det kan holdes valg på søndag før valgdagen. Det er ikke 

lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i kommunestyret. Vedtaket må treffes 

senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

Fylkesvalgstyrene  

Valgstyrene  

   

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/2856-5 17.06.2016 

 



Side 2 

 

I tillegg er det gjort en presisering av valglovens regler for fritak for kandidater ved 

fylkestings- og kommunestyrevalg, som understreker at kandidatene ikke kan kreve seg fritatt 

etter at de har blitt valgt. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Dolven (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Sissel Lian 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/32187     
 Arkiv sakID.: 16/170 Saksbehandler: Johnsen, Berit Vestvann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
104/16 Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016 
047/16 Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016 
060/16 Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016 
143/16 Formannskap 08.11.2016 
 Kommunestyre  

 
 
Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Vedlegg: 
11.10.2016 møteplan-17 1328814 

11.10.2016 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2017 - Versjon 1 1328815 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 047/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 



Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 060/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2017, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



i:\bvj\dokument\møteplan-17 Utskriftsdato: 11.10.16  

 

 

UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre  9. 23.  11. 22.  

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

31.  7.  2. 6.  

  Partssammensatt 

utvalg 

  7.  2. 6.  

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

17. 21.  18. 23.   

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

18. 22.  19. 24.   

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

19. 23.  20. 30.   

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet        

Embla K. Sørensen // 91104453 Ungdomsrådet        

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre  28.  2. 14.* 

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Klagenemnd 

 13. 24. 27.  

  Partssammensatt 

utvalg 

  24. 27.  

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

29.  10. 14.  

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

30.  11. 15.  

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

31.  12. 16.  

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet      

Embla K. Sørensen //91104453 Ungdomsrådet      

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 



P L A N L E G G I N G S K A L E N D E R  F O R  U T V A L G S M Ø T E R  2017 
 

januar 

M Ti O To F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

       

       
 

 
februar 

M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       

       
 

 
mars 

M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

     

april 

M Ti O To F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 
mai 

M Ti O To F L S 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 
juni 

M Ti O To F L S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

     

juli 

M Ti O To F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 
august 

M Ti O To F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

 
september 

M Ti O To F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

     

oktober 

M Ti O To F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 
november 

M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 
desember 

M Ti O To F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

PROSJEKT/ARRANGEMENT: UTVALGSMØTER  

ARRANGØR: FAUSKE KOMMUNE 

Salten Regionråd - Møter: AU 03.02, SR 16.-17.02, AU 31.03, AU 19.05, SR 08.-09.06, AU 08.09, 

SR 21.-22.09, AU 13.10, AU 03.11, SR 16.-17.11. Saltenting: 19.-20.10 

PART: 07.03, 02.05, 06.06, 24.10, 27.11 (forslag) 

LVK: 16.02, 06.04, 07.-09.06, 23.-25.08, 12.10, 30.11-01.12 

 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 03.01, Vinterferie 27.02.-03.03, Påskeferie 10.–18.04, Elevfri 26.05, 
Siste skoledag 22.06, Skolestart 21.08, Høstferie 04.-06.10, Elevfri 17.11, Siste skoledag 20.12 
 

Fylkesting: 20.-22-02, 03.-05.04, 12.-14.06, 09.-11-10, 04.-07.12 

Valgdag: 11.09 

Økonomimelding: Juni og midt i oktober (Jonny borte: 18. – 26.04) 

 (Versjon 1) 

AR R AN G EM EN T  BE G YNN E R  S L UT T E R  

Salten Regionråd/ AU             

Skoleruta    

Fylkesting   

Saltenting   

Kommunalt råd for likestilling av funksj.h.   

Kommunestyre   

Formannskap/Valgstyre/klagenemnd   

Plan- og utviklingsutvalg   

Helse- og omsorgsutvalg   

Oppvekst- og kulturutvalg   

Eldrerådet   

LVK   
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