
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 31.01.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Adminstrasjonsbygget, 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: 
I løpet av onsdag vil det bli sendt ut en tilleggsinnkalling med sak: Rådmannens evaluering av 
Fauske Eiendom KF. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2017 
Sak nr. Sakstittel  
001/17 Godkjenning av møtebok  
002/17 Delegerte saker i perioden  
003/17 Referatsaker i perioden  
004/17 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling 

for 2017 
 

005/17 Nytt skytterhus ved Fauske Idrettshall  
006/17 NM i Orientering og oppgradering av orienteringskart i 

Klungsetmarka 
 

007/17 Søknad om tilskudd til gjenoppbygging av Titanic til bruk som 
base for Fjellfarer AS 

 

008/17 Søknad om kjøp av tilleggsarealer i tilknytning til 
Hammerveien 1 

 

009/17 Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommune gnr 56 
bnr 23 

 

010/17 Forespørsel om kjøp av tilleggsareal på ca 200 m2 fra Bjørn 
Kielland, Einerrveien 7 gnr.102 bnr. 174 

 

011/17 Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler  
012/17 Mellomoppgjøret 2017  
013/17 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  
014/17 Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til 

representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 

015/17 Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS -  Valg av 
representantskapsmedlemmer til Iris Salten IKS 

 

016/17 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2016  
 
Orienteringer 
 
Fauske, 24.01.17 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/35445     
 Arkiv sakID.: 16/12366 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
001/17 Formannskap 31.01.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 15/2016 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
29.11.2016 Protokoll - Formannskap - 29.11.2016 1333174 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Formannskap 

 
 
 
Møtedato: 29.11.2016 Fra kl. 10:15 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 15/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Olsen, Gro Anita FL 
Salemonsen, Linda Wangen FL 
Steinbakk, Nils-Christian FL 
Stene, Jørn FL 
Svendsen, Kenneth FRP 
Borge, Ronny H 
Setså, Kristin H 
Skotåm, Per-Gunnar Kung R 
 
Varamedlemmer Parti 
Brekke, Siv Anita Johnsen AP 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Ekstra referat 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

På nyåret ønsker formannskapet en presentasjon i møtet om situasjonen i skolen. 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.01.17 
 
 
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  
144/16 Godkjenning av møtebok  
145/16 Referatsaker i perioden  
146/16 Betalingsregulativ 2017  
147/16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020  
148/16 Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 

2017 
 

149/16 Folkehelsa i Fauske  
150/16 Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020  
151/16 Etiske retningslinjer  
152/16 Status innkjøp  
153/16 Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet  
154/16 Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og skole  
155/16 Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
156/16 Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall  
157/16 Felles destinasjonsselskap i Salten  
158/16 Dekning av sykepenger - Ordfører  
159/16 Gnr 103/269 Kirkeveien 58 - Søknad om kjøp av 

tilleggstomt 
 

160/16 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma  
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144/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 14/2016 godkjennes. 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 144/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 14/2016 godkjennes. 

 
 
145/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Ordfører/rådmann utformer uttalelse etter signaler i formannskapet - Enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 145/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Ordfører/rådmann utformer uttalelse etter signaler i formannskapet. 

 

 
 
146/16: Betalingsregulativ 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
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Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 
 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 110/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV:  
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 

FL/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 051/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 065/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Innstillingene fra plan- og utviklingsutvalget, helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og 
kulturutvalget ble enstemmig oversendt kommunestyret. 

 
FOR- 146/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
 
147/16: Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape fremtidig 
økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 
demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  

c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og barnehagebygg, 
styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 

d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 
avdelinger og enheter. 

e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  

 
 
3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
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d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, 
bokstav a.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første 
ledd:  

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for hver 
boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin 

er 31. mars og andre termin er 30. september.  
v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, 
jf. eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. 
Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen 
betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 
bokstav c. 

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 
i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler seg 
på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis 
løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og 
økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  

i.  
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Partssammensatt utvalg 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 

 
PART- 020/16 Vedtak: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til 
orientering. 

 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannen og økonomisjef orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og SV: 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 
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1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  
Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 
Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 
Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 
Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 
Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 
Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 
Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 
Sommeråpent SFO 400 000,- 
Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 
1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 
Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 
  
  
1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  
- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 
- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 
- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 
Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 
  
  
1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  
- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 
- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 
  
  
Reduksjon Investeringer:  
Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 
Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 
Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 
Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 
  
  
VA, Prosjekt:  
- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 
Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 
 
 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 
Endringsforslag fra arbeiderpartiet i forhold til rådmannens forslag til budsjett: 

1. Økonomi 

Fauske kommune skal fortsatt ha sterkt fokus på å ha en drift i balanse, og en god og forsvarlig 
økonomistyring av kommunen. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre god kvalitet på 
tjenestene, og samtidig opparbeide egenkapital til nødvendige investeringer i fremtiden. 

Samfunnsmessige endringer og en ny finansieringsmodell av kommune Norge, gjør at 
kommunal sektor må være omstillingsdyktig og endringsvillig for å kunne yte best mulige 
tjenester til innbyggerne. 

Struktruelle endringer av enhetene er nødvendig for å legge tilrette for en  god og fremtidsrettet 
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kommuneøkonomi, som i møtekommer fremtidens krav til gode tjenester. Fauske arbeiderparti 
foreslår en skolestruktur med 4 skoler i kommunen, Sulitjelma, Valnesfjord, Finneid og 
Vestmyra. 

 

2. Politikk og tillitsvalgte 

De tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser og utøve medbestemmelsesretten. Det er 
derfor av stor betydning at frikjøpsordningen for tillitsvalgte opprettholdes på dagens nivå.  

Fauske arbeiderparti legger opp til en generell besparelse på rammen til politisk virksomhet. 
Godtgjørelsesreglementet gjennomgås og settes opp som sak til første møte i kommunestyret i 
2017, med den hensikt å få til en besparelse. I tillegg foreslåes det at alle politiske møter legges 
til ettermiddag og kveldstid, dette for å oppnå besparelse på frikjøp av politikere. 

 

3. Besparelser: 

Det legges opp til en generell og fremtidsrettet besparelse på en ny skolestruktur med 4 skoler i 
kommunen. Rådmannen bes derfor om å legge frem en sak til første kommunestyremøte i 
2017, med den hensikt å legge til rette for endring i dagens skolestruktur. 

Den positive trenden i arbeidet med å få ned sykefraværet, samt fokus på å få ned 
vikarutgiftene, vil i budsjettet for 2017 gi et mindreforbruk. 

Fauske kommune har som målsetting å få økt tilflytting og etableringer i kommunen. De siste 
års tall for antall innbyggere viser en postitiv utvikling for  Fauske. Det forventes at denne 
postitive utviklingen vil fortsette også i 2017, og det legges derfor inn en økning i 
innbyggertilskuddet til kommunen. 

 

4. Allaktivitetshus: 

Fauske arbeiderparti mener fortsatt at realisering av et allaktivitetshus i Fauske sentrum bør 
skje så snart som mulig. Dette for å kunne tilby tilrettelagte lokaler for lokale kulturaktiviteter og 
arrangement som vil generere økt aktivitet i kommunen. 

Det er etter vår oppfatning av svært stor betydning å få etablert gode tilgjengelige lokaliteter for 
kulturaktiviteter, kulturskole, kino og bibliotek. Ikke minst legge tilrette for gode lokaliteter for 
fremføring av scenekunst og konserter. Skape en arena og et møtepunkt for barn og unge i 
Fauske som driver med kulturaktiviteter, det være seg sang, musikk, dans o.l. 

Ved bygging av et allaktivitetshus vil man kunne redusere kommunens behov for leide arealer 
betraktelig, dette jfr. vedtatt strategi for eiendomsforvaltning.  

Et allaktivitetshus vil i tillegg gi et løft for Fauske som igjen vil bidra til at flere mennesker vil 
komme i sentrum, noe som vil komme næringslivet i sentrum til gode, og skape ytterligere 
trivsel for kommunens innbyggere. 

 

5. Skatter, avgifter og gebyrer: 

Eiendomsskatten videreføres på 2016 nivå. Det foreslås ingen økning i avgifter og gebyrer 
utover justering for pris og lønnsvekst. 
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6. Barn og unge: 

Bygging av Valnesfjord skole og flerbrukshall igangsettes i 2016 og ventes ferdigstilt til 
skolestart 2018. Etablering av ny barnehage i Sulitjelma igangsettes og ferdigstilles i løpet av 
2017. Erikstad og Hauan grendeskoler legges ned fra skoleåret 2017/2018 og elevene 
overføres til Vestmyra skole og Finneid skole.  

Arbeidet med trygg skoleveg i sentrum skal ferdigstilles i 2017, i henhold til vedtatt plan. 

Newtonrommet videreføres og videreutvikles i samarbeid med aktuelle bedrifter og andre 
samarbeidspartnere.  

 

7. Helse og omsorg:   

Rullering av Helse og omsorgplan i Fauske kommune må prioriteres, og planen må snarest 
mulig legges frem til politisk behandling. Fauske Kommune skal ha en helhetlig plan for 
investering og drift i forhold til fremtidens behov og krav til gode tjenester innenfor sektoren. 

For å imøtekomme den økende andelen eldre i Fauske, er kommunen avhengig av å så snart 
som mulig styrke tilbudet til denne gruppen. Det er særlig viktig å legge tilrette for det 
forebyggende arbeidet, dette ved å blant annet bygge flere tilrettelagte boliger og satse på 
hverdagsrehabilitering.  

Det vil bidra til at behovet for sykehjemsplasser blir mindre og fjerner bruken av dobbeltrom. 

Bygging av tilrettelagte boliger i Buen vil derfor være et prioritert tiltak, og må komme i gang 
snarest og senest i løpet av første halvår 2017.  

Innenfor rammen av avsatte midler til planlegging av dette, planlegges også bygging av 
omsorgsboliger i Valnesfjord.  

Sagatun starter opp som bokollektiv umiddelbart og det etableres en base for hjemmetjensten 
der. 

For at eldre og andre med særskilt behov skal kunne bo lengst mulig i sine egne boliger er viktig 
at de kan tilbys praktisk bistand i hjemmene. Fauske arbeiderparti ønsker å opprettholde denne 
tjenesten som i dag, inntil kommunestyret får seg fremlagt en sak som belyser konsekvensene 
av å redusere denne tjenesten.  

 

Miljø og aktivitetstjenesten gir dagtilbud til hjemmeboende eldre og andre med 
omsorgsbehov,og er en særdeles viktig tjeneste som bidrar til økt livskvalitet gjennom tilpasset 
aktivitet. 

Derfor er det viktig at denne aktiviteten opprettholdes på dagens nivå, samtidig som det jobbes 
videre med å få til et godt samarbeid og ei god samhandling med frivillige lag og foreninger for å 
styrke og øke denne tjenesten. 

Det bes om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret som har til hensikt å få på 
plass et arbeidsrettet tilbud for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

 

8. Kultur, idrett og folkehelse: 

Fauske kommune skal fortsette sitt folkehelse arbeid gjennom å ha fokus på det 
helsefremmende arbeidet, der man tilrettelegger for at alle skal kunne delta på ulike aktiviteter. 
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For å motivere og bidra til større aktivitet settes det av et beløp i budsjettet for å opprettholde lys 
i lysløypene i kommunen. 

Bevilginger til kulturtilbud videreføres med en økning i henhold til rådmannens budsjettforslag. 
Dette for å motivere frivillige lag og foreninger til å fortsatt bidra med betydelig dugnadsinnsats 
og arbeid innen kultur og idrettsaktiviteter, til glede for kommunens innbyggere. 

En slik innsats fra frivillige lag og foreninger er av uvurderlig betydning for kommunen, og bidrar 
til å videreutvikle mangfoldet av kulturtilbud. 

Fauske arbeiderparti skal fortsatt være garantist for gratis leie av lokaler for barn og unge.  

 

9. Infrastruktur, steds- og næringsutvikling: 

Arbeidet med å få på plass finansiering for omlegging av RV 80 må i 2017 intensiveres. 
Regionale og sentrale myndigheter, samt Statens vegvesen må følges opp slik at man får 
fortgang i dette prosjektet. Prosjektet har stor betydning for Fauske, og det er viktig at prosjektet 
gjennomrføres så snart som mulig. 

Arbeidet med å få realisert avlastningsvei for E6 utenom Fauske må også intensiveres med den 
hensikt å få dette prosjektet med i de neste regionale- og nasjonale transportplaner. 

Plan for opprustning av Sjøgata ferdigstilles i 2017, samt at det i samarbeid med gårdeierne i 
sentrum utarbeides en estetisk plan for sentrum. 

Reguleringsplan for terminalveien øst ferdigstilles første halvår 2017 og området legges ut for 
salg for utvikling til forretnings- og næringsareal. 

Oppstart  av arbeidet med utvidelse av godsterminalen må starte i 2017. En slik utvidelse vil i 
stor grad tydeliggjøre Fauske som et av Nord-Norges viktigste knutepunkt for gods og transport. 

Det er viktig at kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Fauske sentrum 
ferdigstilles og vedtas våren 2017. Denne planen er kraftig forsinket, men må vedtas for å 
kunne legge tilrette for nærings- og boligarealer. Planene vil også legge tilrette for fortetning og 
større utnyttelse av arealene i sentrum til boligformål og næringsutvikling. 

Fri parkering på lørdager i 2017 i Fauske sentrum skal evalueres ved utgangen av 2017, dette 
for å gi grunnlag for eventuelle fremtidige endringer av parkeringsordningen i sentrum. 

 

10. Vei og gatelys: 

Fauske arbeiderparti viderefører satsingen på vei og gatelys fra forrige kommunestyreperiode, 
og foreslår 1 mill til oppgradering av veier, og 1 mill til gatelys. 

 

Talldel: 

Endring skolestruktur 3,0 mill 

Lavere sykefravær 2,0 mill 

Mindreforbruk vikarer 1,5 mill 

Økt innbyggertilskudd 2,0 mill 
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Salg av bolig- og næringsareal 3,0 mill 

SUM økte inntekter 11,5 mill 

  

Frikjøp tillitsvalgte 0,2 mill 

Avgifter og gebyrer 0,35 mill 

Videreføring Newtonrom 0,35 mill 

Viderføring kulturtilskudd 0,35 mill 

Ikke økning SFO sater 0,5 mill 

Oppgradering vei 1,0 mill 

Gatelys 1,0 mill 

Tilskudd lysløyper 0,15 mill 

Ikke økning billetter svømming for barn 0,05 mill 

Økning praktisk bistand 2,0 mill 

SUM økte utgifter 5,95 mill 

Sum styrking av likviditet 5,55 mill 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 
FOR- 147/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape fremtidig 
økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 
demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  

c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og barnehagebygg, 
styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 

d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 
avdelinger og enheter. 
e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  
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3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, 
bokstav a.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første 
ledd:  

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for hver 
boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin 

er 31. mars og andre termin er 30. september.  
v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, 
jf. eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. 
Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen 
betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 
bokstav c. 

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 
i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler seg 
på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis 
løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og 
økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  

i.  
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Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 

1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  
Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 
Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 
Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 
Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 
Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 
Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 
Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 
Sommeråpent SFO 400 000,- 
Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 
1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 
Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 
  
  
1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  
- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 
- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 
- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 
Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 
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1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  
- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 
- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 
  
  
Reduksjon Investeringer:  
Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 
Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 
Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 
Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 
  
  
VA, Prosjekt:  
- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 
Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

 

 
 
148/16: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
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Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 053/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Kenneth Svendsen (FRP) var ikke tilstede ved avstemning. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 148/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
 
149/16: Folkehelsa i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 
 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  
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2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 
 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 
 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 
1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 

kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formanskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 
1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 

kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Rådmannens innstilling + endring pkt. 2: 

Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommunens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
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Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til innstilling 
pkt. 2. 

 
PLUT- 109/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 
 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 052/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 
1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 

kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 066/16 Vedtak: 
Innstilling til formanskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 
1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 

kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
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Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Folkehelserådgiver orienterte. 

Ordfører fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 149/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 
 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
 
150/16: Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver valgperiode 
utarbeide en kommunal planstrategi.  

2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 

 
 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 150/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver valgperiode 
utarbeide en kommunal planstrategi.  

2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 
 

 
 
151/16: Etiske retningslinjer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 
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2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de  

etiske retningslinjene. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 29.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de etiske 
retningslinjene. 
 

 
 
Partssammensatt utvalg 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 021/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de etiske 
retningslinjene. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 151/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de etiske 
retningslinjene. 
 

 
 
152/16: Status innkjøp 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
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Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Rådmannens innstilling vedtas med slikt tillegg: 

- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 

- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" punkt 5.2 
følges opp. 

- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 152/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar saken til orientering med følgende tillegg: 
 
- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 
- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" punkt 
5.2 følges opp. 
- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 
 
153/16: Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende 
delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring av 
satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende 
delpunkter hver for seg: 
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1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 

uteområde for skole og barnehage etableres. 
2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring av 

satsning på Newton-rommet. 
3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 

ledige lokaler på Finneid skole. 
4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 063/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende 
delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring av 
satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 153/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende 
delpunkter hver for seg: 
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1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring av 
satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
154/16: Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og skole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage som 
frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskap: 

· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage som 
frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Alternativ 5: 
Barnehagen inn i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 4 mot 1 stemme avgitt for H's forslag. 

 
OPKU- 064/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskap: 

· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage som 
frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 



Side 24 
 

 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Alternativ 5: 
Barnehagen inn i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
FOR- 154/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage som 
frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 

 
 
155/16: Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering  
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 069/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering  
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 155/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
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156/16: Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på evaluering 
og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på evaluering 
og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 071/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på evaluering 
og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 156/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på evaluering 
og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
 
157/16: Felles destinasjonsselskap i Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
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Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  

 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 157/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  

 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
 
158/16: Dekning av sykepenger - Ordfører 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et sykefravær. 

 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 158/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et sykefravær. 

 
 
 
159/16: Gnr 103/269 Kirkeveien 58 - Søknad om kjøp av tilleggstomt 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 115/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
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Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 159/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
160/16: 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for sanering 
av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for sanering 
av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 113/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for sanering 
av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 160/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for sanering 
av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/1476     
 Arkiv sakID.: 16/12366 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/17 Formannskap 31.01.2017 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
1002/16, Søknad om økonomisk støtte til juletiltak 
VEDTAK: 

Fauske Røde Kors tildeles kr. 5.000,- i støtte til juletiltak. 

 

Beløpet utbetales til bankkonto 1503.46.96354 og merkes juletiltak. 

 

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 

 
 

 
001/17, Kobberløpet 2017 
VEDTAK: 

Kopperløpet 2017 tildeles en støtte på kr. 5.000,-. 

 

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470 – 1020 – 1001. 

 

Beløpet overføres bankkonto 4509.12.87718. 

 
 

 
 
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  25.11.2016 
Vår ref.: 16/34894 

Deres ref.:  
Saksb.: Jørn I. Stene 

Ordfører 
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Fauske Røde Kors Omsorg 
v/Anne Lise N. Karlsen 
Postboks 120 
8201 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
1002/16 Formannskap 

 
 
Søknad om økonomisk støtte til juletiltak 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om støtte til juletiltak fra Fauske Røde Kors. 
 
Fauske kommune v/ordfører ønsker å støtte tiltaket med et beløp på kr. 5.000,- 
 
 
 
 
VEDTAK: 

Fauske Røde Kors tildeles kr. 5.000,- i støtte til juletiltak. 
 
Beløpet utbetales til bankkonto 1503.46.96354 og merkes juletiltak. 
 
Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Jørn I. Stene 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Dato:  20.01.2017 
Vår ref.: 17/1313 

Deres ref.:  
Saksb.: Jørn I. Stene 

Ordfører 
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Kobberløpet 2017 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
001/17 Formannskap 

 
 
Kobberløpet 2017 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om støtte fra Kobberløpet 2017. 
 
Fauske kommune v/ordfører ønsker å gi kr. 5.000,- til formålet. 
 
 
 
 
VEDTAK: 

Kopperløpet 2017 tildeles en støtte på kr. 5.000,-. 
 
Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470 – 1020 – 1001. 
 
Beløpet overføres bankkonto 4509.12.87718. 
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Jørn I. Stene 
Ordfører 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/1477     
 Arkiv sakID.: 16/12366 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/17 Formannskap 31.01.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Svar på uttalelse fra Fauske kommune angående BRUS ønske om at Lakseterminal 
etableres i Bodø - ikke på Gardermoen 
 
 
2, Arbeidsmarkedsprognosen 2017 fra NAV Nordland 
 
 
3, Beslutninger om endringer i lokal struktur - Nordland politidistrikt 
 
 
4, Jernbaneforum nord - forslag til vedtekter og innspill til samferdselsdepartementet 
 
 
5, Nessbrua (Finnøyveien) Hamarøy kommune 
 
 
6, Invitasjon KS lokaldemokratiundersøkelse 2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune 
v/Ordfører Jørn I. Stene 
Postboks 93 
8201 FAUSKE   
   
   

Vår ref. Vår dato: 

16/08517-3 07.12.2016 
  

Deres ref. Deres dato: 

16/35044 30.11.2016 

  Vår saksbehandler: 

  Øyvind Hasaas/Martin Langaas 

 
 
 

Svar på uttalelse fra Fauske kommune angående BRUS ønske om at 
Lakseterminal etableres i Bodø - ikke på Gardermoen 

Vi viser til henvendelse fra Fauske kommune angående ovennevnte, og gjengir her svar sendt til 
BRUS i samme anledning. 
 
I dag er fisken som skal transporteres ut av Norge avhengig av effektive internasjonale forbindelser 
med passasjerfly, konstruert for både passasjerer og flyfrakt, eller rene fraktfly. Til de oversjøiske 
markedene som USA og Asia, er det bare Oslo Lufthavn i Norge som i dag har et passasjer-
grunnlag som kan forsvare et frekvent og forutsigbart trafikkprogram med rutefly av denne typen. 
  
Femten prosent går med rutefly 
I 2016 vil ca. 15 prosent av all norsk sjømateksport til Asia og USA transporteres med ordinære 
rutefly eksempelvis til New York, Miami, Bangkok, New York, Boston, Oakland, Los Angeles, Fort 
Lauderdale, Orlando, Doha og Dubai. 
  
I Norge er det bare Oslo Lufthavn som har potensiale som knutepunkt for interkontinental trafikk og 
det forventes flere nye etableringer i årene som kommer, og som vil komme sjømatnæringen til 
gode. 
  
For rene fraktfly som skal frakte fisk er forutsetningene noe annerledes. Her spiller retnings-
balansen inn. Norge er, i motsetningen til resten av Europa, i en spesiell situasjon hvor vi 
eksporterer mer til Asia enn vi importerer. Fraktmaskinene flyr fulle inn til Europa, tømmer 
lasten, og flyr med noe last som skal til Oslo. Der fylles flyet med fisk og går tilbake til Asia. 
 
Oslo ligger avstandsmessig i grenseland fra de europeiske fraktknutepunktene til å få et positivt 
regnestykke for rundturen til fraktflyene. Flyr de tomme (uten frakt) lengre nord enn Oslo for å 
hente fisk, blir kostnaden for høy og de taper penger på hele rundturen. Sjømatnæringen er også 
tydelig på at Oslo er det mest egnede knutepunkt for eksport med fly. I tillegg skal de marginale, 
men viktige importvarene som ankommer med flyene, til Østlandsområdet hvor de store nasjonale 
logistikk-knutepunktene ligger. 
  
Transportkostnaden avgjørende for næringen 
Avinor ønsker lokale initiativ til å få fraktruter fra distriktene velkommen, men erkjenner at flere 
slike forsøk tidligere har strandet på grunn av de nevnte økonomiske forutsetningene. 
For å realisere dette er det snakk om at noen må ta den ekstrakostnaden det er å fly dette ut fra 
andre flyplasser enn Oslo Lufthavn. Vår erfaring er at alle norske eksportører kjemper på 
verdensmarkedet hvor transportkostnaden er en vesentlig del av hvor salgbart sluttproduktet er. 
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Det er viktig for oss å presisere at det er de største norske eksportørene av sjømat i Norge, Marine 
Harvest, Lerøy og Salmar som ønsker en slik terminal lokalisert på Oslo Lufthavn. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Dag Falk-Petersen 
Konsernsjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
          
    



Fra: noreply@avinor.no 
Sendt: onsdag 7. desember 2016 15.23 
Til: Postmottak 
Emne: Brev fra Avinor med referansenummer: 16/08517-3 
Vedlegg: 16_08517-3Svar på uttalelse fra Fauske kommune angående BRUS 

ønske om at Lakseterminal etableres i Bodø - ikke på Gardermoen.pdf 
 

Fauske kommune 

Dokumentet 16/08517-3 Svar på uttalelse fra Fauske kommune angående BRUS ønske om at 

Lakseterminal etableres i Bodø - ikke på Gardermoen for saken Avinor - Eksportterminal for fisk 

på Gardermoen er utsendt av Avinor Konsernet. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 
 



Fra: Jæger, Yulia <Yulia.Jeger@nav.no> 
Sendt: 5. januar 2017 11:53 
Til: alstahaug kommune; Andøy kommune; Ballangen  kommune; Beiarn 

kommune; Bindal kommune; Bodø kommune; Brønnøy k.; Bø Kommune; 
Dønna K.; Evenes K.; Postmottak; Flakstad K.; Gildeskål K.; Grane K.; Hadsel K.; 
Hamarøy Kommune; Hattfjelldal kommune; Hemnes Kommune; Herøy 
kommune; Leirfjord Kommune; Lurøy Kommune; Lødingen Kommune; Meløy 
Kommune; Moskenes Kommune; Narvik Kommune; Nesna Kommune; Rana 
Komune; Rødøy Kommune; Røst Kommune; Saltdal Kommune; Sortland 
Kommune; Steigen Kommune; Sømna Kommune; Sørfold Kommune; 
Tjeldsund Kommune; Træna Kommune; Tysfjord Kommune; Vefsn Kommune; 
Vega Kommune; Vestvågøy Kommune; Vevelstad kommune; Værøy 
Kommune; Vågan Kommune; Øksnes Kommune; Karriere Nordland; 
Karrieresenteret Bodø; Karrieresenteret Lofoten; Karrieresenteret Mo; 
Karrieresenteret Mosjøen; Karrieresenteret Ofoten; Karrieresenteret Salten; 
Karrieresenteret Sør-Helgeland; Karrieresenteret Vesterålen; Karrieresenteret 
Ytre Helgeland; RKK Lofoten; RKK Ofoten; RKK Rana; RKK Salten; RKK Sør-
Helgeland; RKK Vefsn; RKK Vesterålen; RKK Ytre Helgeland; UiN; (PK) NAV 
Alstahaug; (PK) NAV Andøy; (PK) NAV  Arbeidslivssenter Nordland; (PK) NAV 
Arbeidsrådgivning Nordland; (PK) NAV Ballangen; (PK) NAV Beiarn; (PK) NAV  
Bindal; (PK) NAV Bodø; (PK) NAV Brønnøy; (PK) NAV Bø Nordland; (PK) NAV 
Dønna; (PK) NAV Evenes og Tjeldsund; (PK) NAV Fauske; (PK) NAV Flakstad; 
(PK) NAV Gildeskål; (PK) NAV  Grane; (PK) NAV Hadsel; (PK) NAV Hamarøy; 
(PK) NAV  Hattfjelldal; (PK) NAV Hemnes; (PK) NAV Herøy Nordland; (PK) NAV 
Leirfjord; (PK) NAV Lurøy; (PK) NAV Lødingen; (PK) NAV Meløy; (PK) NAV 
Mosjøen; (PK) NAV  Moskenes; (PK) NAV Narvik; (PK)  NAV Nesna; (PK) NAV 
Rana; (PK) NAV Rødøy; (PK) NAV Røst; (PK) NAV Saltdal; (PK) NAV Sortland; 
(PK) NAV  Steigen; (PK) NAV Svolvær; (PK) NAV Sømna; (PK) NAV Sørfold; (PK) 
NAV Træna; (PK) NAV Tysfjord; (PK) NAV  Vega; (PK) NAV Vestvågøy; (PK) NAV 
Vevelstad; (PK) NAV Værøy; (PK) NAV Øksnes; Hildegunn  Estensen 

Emne: Arbeidsmarkedsprognosen 2017 fra NAV Nordland 
Vedlegg: Arbeidsmarkedsprognose 2017.pdf 
 
  
  

Arbeidsmarkedsprognose for Nordland 
2017             Tekst: Elisabeth Bomo og Hilde Myrbakk - NAV Nordland  

Under arbeidet med arbeidsmarkedsprognosen  før forrige årsskifte  2015/16 var vi redde for at vi 
kanskje var for optimistiske med tanke på utviklinga på arbeidsmarkedet i Nordland i 2016.  Frykten var 
ubegrunnet.  Arbeidsmarkedet utviklet seg enda bedre enn det vi la til grunn for et år siden.  Gjennom 
hele 2016 fortsatte ledigheten å synke med et lite unntak for januar og mars.  Vi endte opp med en 
gjennomsnittlig ledighet i 2016 på 2,5 %, godt under landsgjennomsnittet på 3 %.  

Nordland er Norges ledende oppdrettsfylke og har mange arbeidsplasser i eksportretta næringer.  I løpet 
av 2016 klatret Nordland opp på pallplass som landets tredje største eksportfylke.  I dag, 4. januar 2017, 
ble tallene for sjømateksporten i 2016 offentliggjort.  Det viser eventyrlige tall og slår alle tidligere 



rekorder.  Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner, ei økning på 23 % fra 2015.  Økninga 
omfatter både oppdrettsnæringa og fiskeriene, og etterspørselen er større enn det vi klarer å 
levere.  Dette er  strålende nyheter for Nordland, som nå har passert Rogaland i 
eksportinntekter.  Eksportinntektene fra fastlandsbedriftene er for første gang i dette årtusenet høyere 
enn eksporten av olje og naturgass.  Nordland produserer mye av det som verden har bruk for og vil ha 
enda mer av, blant annet fisk og metaller og vi har tilstrekkelig kraft og infrastruktur til å gjøre det.   

I slutten av november 2016 ba vi markedskoordinatorene i Nordland se på utsiktene for 2017 i sine 
regioner.  Det rapporteres om forestående bygging av veier, tuneller, broer, hoteller, kjøpesentra og 
boliger.  Optimismen er påtagelig, og få mørke skyer truer i horisonten.  Industrien i Nordland 
produserer og eksporterer så mye remmer og tøy kan holde.  Vi har nettopp fått bekreftet at 
eksportverdien av fisk slår alle rekorder og  turistene strømmer til i et antall vi aldri tidligere har opplevd 
både sommer og vinter.  De fleste indikatorer peker mot fortsatt vekst i 2017. Noen faktorer er det 
imidlertid vanskelig å ha kontroll på som kraftpriser, rentenivå og kronekurs, som i stor grad påvirker i 
hvilken grad vi lykkes i å skape overskudd av det vi holder på med.   Vi har likevel tatt sjansen på å tro på 
ei lita økning i sysselsettinga og enda lavere ledighet i Nordland i året som ligger ubrukt framfor oss. 
  
Hvis du ønsker en bladvennlig versjon, følger du denne linken: 
  
http://issuu.com/search?q=nav+nordland 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Åshild J. Nordnes 
Informasjon, media og 
samhandlingsarenaer// 
NAV Nordland//  
Mobil: 90070811// 
E-post: ashild.nordnes@nav.no       
http://www.nav.no/page?id=7334 
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1. Sammendrag 
 

Arbeidsmarkedet i Nordland har utviklet seg bedre enn vi la til grunn for ett år siden. Med 

unntak av januar og mars der ledigheten lå henholdsvis 11 og 25 personer over estimert 

antall, har arbeidsledigheten vært lavere enn vår prognose for 2016. Samlet ventes 

antallet helt ledige registrert hos NAV Nordland for hele 2016 å bli på 3 176 personer i 

gjennomsnitt per måned. Dette tilsvarer 2,5 prosent ledighet i årsgjennomsnitt. 

 

Nordland er et fylke med mange arbeidsplasser i eksportrettede næringer. Det siste året 

(oktober 2015 til oktober 2016, kilde SSB) har Nordland hatt eksportvekst på 9 prosent, 

som er fjerde størst blant landets fylker. Landet som helhet har hatt nedgang på 4 

prosent i fastlandseksport. Euroområdet er blant våre viktigste handelspartnere og her 

har den økonomiske nedgangen snudd og utviklet seg positivt i 2016. Den norske krona 

er svakere enn på lang tid og rentenivået er historisk lavt. Det har betydd økt utenlandsk 

etterspørsel etter eksportvarer fra Nordland og økt interesse for investeringer i fylket. 

 

Nord-Norge og Nordland har ytterligere forsterket det positive inntrykket av en landsdel 

med muligheter og potensiale for framtidig vekst gjennom 2016, og den positive 

oppmerksomheten kan på sikt materialisere seg i økt aktivitet.     

 

På bakgrunn av forventet utvikling i næringslivet i Nordland antar vi at ledigheten vil 

holde seg tilnærmet stabil, men mulig liten nedgang i 2017. Vi anslår at antallet helt 

ledige i Nordland vil bli på 3 020 i gjennomsnitt for 2017. Ledigheten vil dermed utgjøre 

2,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette tilsvarer en nedgang på 155 personer fra 2016, 

eller en nedgang i ledigheten på rundt 5 prosent.  

2. Vurdering av arbeidsmarkedsprognosen for 2016 
 

For 2016 anslo NAV Nordland at den registrerte månedlige ledigheten ville holde seg 

stabil med en ledighetsprosent på 2,7 og ca 3 310 personer pr. mnd. Våre anslag har 

imidlertid vist seg å være for pessimistiske. Ledigheten har ligget noe under dette 

estimatet. Hittil i år, per november 2016, har ledigheten i Nordland ligget på 3 187 eller 

2,5 prosent i snitt pr måned. Dette er en nedgang på rundt 5 prosent i forhold til 2015. 
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I løpet av 2015 så man tydelige tegn til avtagende vekst i norsk økonomi, og oljeprisen 

ble liggende på et lavt nivå. NAVs egne ledighetstall og SSBs arbeidskraftundersøkelse 

viste økende antall arbeidsledige, og det var stor grunn til å tro at trenden ville fortsette 

også i 2016, noe som har vist seg å stemme, men det har vært store regionale 

forskjeller. Vi antok at det ville være vanskelig for Nordland å gå helt klar av virkningene 

av nedgangen på Sør- og Vestlandet, og mente vi ga optimistiske anslag da vi antydet 

stabilitet i ledigheten. Imidlertid har ikke oppbremsinga i økonomien med påfølgende 

økende ledighet rammet Nordland.  Her har effekten av svak kronekurs og lav rente 

dominert slik at ledigheten har falt hver måned så langt i 2016 sammenlignet med 2015. 

I september bikket ledigheten under 3000, og har i oktober og november ligget på 2,3 

%, noe som er godt under landsgjennomsnittet.  

 

Næringslivet i Nordland har i liten grad vært eksponert mot olje- og gassnæringa. De 

investeringene som så langt er gjort var kommet for langt til at de kunne stoppes. Den 

direkte effekten av svak oljeøkonomi har derfor ikke rammet Nordland slik som for 

eksempel Rogaland og andre fylker knyttet sterkt til oljenæringa gjennom utstrakt 

leverandørindustri. Som et utpreget råvareeksporterende fylke har Nordland profitert 

sterkt på ei svak krone mot dollar og euro og lave kraftpriser og dermed opplevd solid 

vekst i økonomien også i 2016 på tross av fortsatt fallende investeringer innen offshore 

olje- og gassproduksjon.  Eksportnæringer som kraftkrevende prosessindustri og 

sjømatnæringa samt sterk vekst innen reiselivsbasert næring har gjort Nordland til et 

vinnerfylke i 2016. 

  

3. Etterspørselen etter arbeidskraft 

3.1 Innledning 
Etterspørselen etter arbeidskraft har i 2016 økt sammenlignet med 2015. Tilgangen på 

ledige stillinger har hittil i år vært på 1 058 ledige stillinger i gjennomsnitt per måned 

(per november 2016) og vil kunne havne på ca. 12 100 for hele 2016 dersom tendensen 

holder seg.  Dette er en økning på 10 % fra året før.  

 

Fra bedriftsundersøkelsen i 2016 vet vi at det er visse problemer med å rekruttere 

personell i en del yrker hvor det kreves fagbrev og annen spesialkompetanse. Eksempel 

på slike yrker er helsearbeidere, elektrikere, rørleggere og tømrere. Behovet for 

kvalifisert arbeidskraft er tilnærmet konstant innen mange yrker, og det er ei utfordring 

både å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.  Bedriftsundersøkelsen viste at det 

var en mangel på minst 2 850 medarbeidere per mars 2016.  Etterspørselen etter 

arbeidskraft innen helsesektoren er stor i Nordland, og vil øke i årene som kommer etter 

hvert befolkningssammensetningen endrer seg.  De demografiske utfordringene er de 

samme over hele landet, og konkurransen om helsearbeidskraft vil bli sterkere.  Allerede 

nå er det kommuner i Nordland som har betydelige problemer med å skaffe tilstrekkelig 

antall sykepleiere.  

 

Når det gjelder tilgang på fagarbeidere og ingeniører til næringslivet i Nordland har vi i 

2016 sett at kompetansearbeidskraft som har blitt ledige som en følge av nedgangen i 

oljeaktiviteten på Sør-Vestlandet i liten grad har søkt seg nordover til Nord-Norge og 

Nordland. 

 

Nordland har en stor andel sysselsatte i offentlig sektor som har en viktig stabiliserende 

rolle i forhold til sysselsettingen, og har virket som en buffer mot konjunkturnedgang. En 

relativt stor offentlig sektor bidrar til at landsdelens private næringsliv har en større del 

av sine leveranser til offentlig sektor enn ellers i Norge. Med fortsatt vekst hos Norges 

viktigste handelspartnere, en fortsatt lav kronekurs og lav rente, er det positive utsikter 

for etterspørselen etter arbeidskraft i Nordland.  Flere faktorer er imidlertid med på å 

skape en viss usikkerhet, f.eks. flyktningestrømmen til Europa, uoversiktlig internasjonal 
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politikk, forholdet til Russland og utviklingen i Kinas økonomi.  Lavere vekst i Kina vil slå 

ut på råvareprisene globalt.  Hvis Kinas innenlandske etterspørsel etter metaller og 

mineraler avtar og kineserne i større grad satser på egen produksjon og eksport, vil 

dette innvirke på prisene på for eksempel aluminium, som i sin tur får direkte følger for 

lønnsomheten i prosessindustrien i Nordland.  

 

Nordland er et fylke med forholdsvis mange arbeidsplasser i eksportrettede næringer. 

Næringslivet i fylket er derfor sårbart for svingninger i det internasjonale markedet. 

Imidlertid tyder mye på fortsatt vekst i Nordland for eksportbedriftene og økte 

investeringer i industrien. Økt boligbygging og høye offentlige investeringer tror vi vil 

holde sysselsettinga oppe og arbeidsledigheten lav og stabil.  Nord-Norge generelt og 

Nordland spesielt har det siste året dessuten fått økt positiv oppmerksomhet på grunn av 

økonomisk suksess, noe som i sin tur kan bidra til bedre kapitaltilgang for næringslivet 

og økte muligheter for investeringer.   

3.2 Historikk 
I denne prognosen bruker vi registerbaserte sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB). Fra og med 2015 har SSB basert denne statistikken på et nytt datagrunnlag for 

lønnstakere. Kvaliteten på sysselsettingsstatistikken er av SSBs vurdering blitt bedre, 

men det gjør at vi ikke kan sammenlikne sysselsettingsstatistikk for 2015 med tidligere 

år.  

 

 
2014 2015 Differanse 

% Sysselsatte etter arbeidssted Nordland Antall % Antall % 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 5 993 5,11 % 5 425 4,76 % -0,35 % 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 519 0,44 % 576 0,51 % 0,06 % 

10-33 Industri 9 557 8,15 % 8 732 7,66 % -0,49 % 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 2 038 1,74 % 1 932 1,70 % -0,04 % 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 10 622 9,06 % 10 352 9,09 % 0,02 % 

45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14 289 12,19 % 13 526 11,87 % -0,32 % 

49-53 Transport og lagring 8 069 6,88 % 7 735 6,79 % -0,10 % 

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 668 3,13 % 3 522 3,09 % -0,04 % 

58-63 Informasjon og kommunikasjon 1 739 1,48 % 1 523 1,34 % -0,15 % 

64-66 Finansiering og forsikring 1 096 0,94 % 1 060 0,93 % 0,00 % 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 348 3,71 % 4 305 3,78 % 0,07 % 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 3 778 3,22 % 3 607 3,17 % -0,06 % 

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 9 695 8,27 % 9 604 8,43 % 0,16 % 

85 Undervisning 10 526 8,98 % 10 204 8,96 % -0,02 % 

86-88 Helse- og sosialtjenester 27 207 23,21 % 27 553 24,18 % 0,97 % 

90-99 Personlig tjenesteyting 3 571 3,05 % 3 546 3,11 % 0,07 % 

00 Uoppgitt 502 0,43 % 738 0,65 % 0,22 % 

  117 217 100 % 113 940 100 %   

 

På grunn av endringen i statistikken har vi satt opp tabell som viser hvordan andelen 

sysselsatte fordelte seg på de ulike næringene i Nordland for 2014 og 2015. Det er størst 

økning i andel sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester. Størst nedgang i andel 

sysselsatte er i industrien. Vi ser også en viss nedgang er det også i jordbruk, skogbruk 

og fiske og varehandel, reparasjon av motorvogner.  
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3.3 Tilgang på ledige stillinger 
 

Tilgangen på ledige stillinger har jamt over vært noe høyere i 2016 enn året før med et 

gjennomsnitt på 1058 pr. mnd. pr. november, fig. 3.2.  Alt tyder derfor på at antallet 

stillinger på nav.no blir høyere enn i 2015.  NAV’s totale tilgang har stort sett hatt en 

dalende kurve siden 2007 med et lite unntak i 2011 og nå i 2016,fig. 3.3. Disse tallene 

gjenspeiler imidlertid ikke det reelle stillingsmarkedet totalt sett da andre nettbaserte 

kanaler som for eksempel finn.no og bedriftenes hjemmesider tar en stadig større andel 

av dette markedet.   
 

Inntil nav.no blir 

revitalisert, er det liten 

grunn til å tro at vi vil få 

en betydelig større andel 

neste år. Vi antar derfor 

at tilgangen på nye 

stillinger vil holde seg 

relativt konstant.  Vår 

satsing på markedsarbeid 

og tettere kontakt med 

næringslivet kan 

imidlertid vise seg å gi 

utslag på stillingstilgangen 

neste år, og er muligens 

det som kan ha vist seg 

med en liten oppgang 

allerede i 2016.   
Figur 3.2 Tilgang ledige stillinger hittil i år sammenlignet  
med i fjor, Nordland  
 (tall fra NAV) 

 

  

 
Figur 3.3 Tilgang ledige stillinger 2004-2016, Nordland  
 (tall fra NAV) 

 

3.4 Kvantitative anslag på sysselsettingsutvikling etter næring 
 

Sysselsettingsutvikling etter næring og arbeidssted 4. kvartal 2015 fra SSB satt opp mot 

vår prognose for 2017. I 3.5 gjøres en helhetlig vurdering av sysselsettingsutviklingen. 
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Tabell 3.4 Kvantitative anslag på sysselsettingsutvikling etter næring med arbeidssted Nordland  
 

Sysselsatte etter arbeidssted Nordland 4. kvartal 2015 
Prognose 

2017 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 5 425 5 200 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 576 650 

10-33 Industri 8 732 8 650 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 1 932 1 900 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 10 352 10 500 

45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 13 526 13 450 

49-53 Transport og lagring 7 735 7 700 

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 522 3 700 

58-63 Informasjon og kommunikasjon 1 523 1 450 

64-66 Finansiering og forsikring 1 060 1 000 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 305 4 300 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 3 607 3 600 

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 9 604 10 000 

85 Undervisning 10 204 10 200 

86-88 Helse- og sosialtjenester 27 553 27 800 

90-99 Personlig tjenesteyting 3 546 3 550 

00 Uoppgitt 738 700 

  113 940 114 350 
 

På bakgrunn av NAVs bedriftsundersøkelse for 2016, sysselsettingsutvikling siste fem år 

og signaler fra markedet, estimerer NAV Nordland at sysselsettingen i fylket i 2017 vil 

være svakt økende med ca. 410 flere sysselsatte, som tilsvarer 0,4 % økning.  

3.5 Sysselsettingsutvikling etter næring  
 

Jordbruk, skogbruk, fiske  

Utviklingstrekkene for  landbruksnæringa i Nordland er i stor grad i samsvar med resten 

av landet.  Utviklinga går mot færre, men større enheter.  Til tross for nedgang i antall 

aktive landbruksforetak og i sysselsetting, holdes produksjonsvolum oppe. Landbruket 

produserer 7 % av all landbasert mat i Norge. Sysselsettinga utgjør ca. 5000 årsverk. 

Nordland er landets tredje største fylke i antall dyr. Det er svært vanskelig å rekruttere 

avløsere til landbruket.  Stadig flere gårdsbruk satser på gårdsutvikling i form av ulike 

typer turistsatsing og/eller lokalbasert matproduksjon/nisjeprodukter.  Med stadig vekst i 

turistnæringa, er dette et vekstpotensiale også for landbruksnæringa   

 

Både antall fiskere og antall fartøy er gått ned, men produktiviteten øker.  

Eksportverdien av fisk fra Nordland har økt de siste årene, og 2016 ser ut til å bli et 

rekordår med laks som hovedmotor, men også rekorder innafor hvitfiskmarkedet. 

Ilandført volum er mindre enn foregående år, men verdien er økt på grunn av høyere 

priser. På landsbasis er det per oktober 2016 eksportert sjømat for 74,3 milliarder kroner 

hittil i år.  Dette er en volumnedgang på 9 %, mens verdiøkningen har vært på 24 % fra 

foregående år i samme periode. Eksportverdien av laks utgjør 44 milliarder, ei økning på 

30 % fra 2015. Nordland har ca 20 % av Norges totale lakseproduksjon, noe som betyr 

ei formidabel økning av verdiskapinga i Nordland på dette området. 12 % av laksen i 

verden kommer fra Nordland, og norsk sjømat finner erobrer stadig nye markeder.  

Volumet har gått ned i etablerte europeiske markeder, men har til gjengjeld funnet nye i 

betalingssterke segmenter i Asia, Amerika og Afrika. Det er ingenting som tyder på at 
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den internasjonale etterspørselen etter norsk sjømat vil avta.  Bare 2 % av maten verden 

spiser, kommer fra havet, men det er lite sannsynlig at produksjonskapasiteten vil øke 

det kommende året.  Volumet må holdes nede for å bekjempe lakselus.  Dette problemet 

viser tegn til økning i Nordland.   

 

Det vil alltid være usikkerhetsfaktorer knyttet til produksjon og salg av fisk.   Regjeringa 

har i 2016 nedsatt en Pliktkommisjon som har avgitt innstilling om at leveringsplikt, 

bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt skal avvikles i fiskerinæringa.  Dette vil ha stor 

betydning for fiskerisamfunn langs Nordlandskysten som er bygd opp rundt denne 

samfunnskontrakten.  Fylkesrådet i Nordland har i sin høringsuttalelse pr. november 

2016 protestert mot ekspertutvalgets innstilling og mener det vil true livskaftige 

kystsamfunn.  Dersom Regjeringa velger å avvikle disse pliktene og i tillegg innføre 

auksjon av kvoter, vil det kunne få konsekvenser for sysselsettinga innen fiskeri og 

fiskeindustri i Nordland.  For laks vil sykdoms- og luseproblematikk og situasjonen på 

verdensmarkedet og valutakurser  være faktorer som kan ha stor betydning, men 

utsiktene for 2017 er gode. Behovet for arbeidskraft både til sesongrelatert aktivitet 

innen hvitfiskproduksjon og til produksjon av laks dekkes erfaringsvis i stor grad opp ved 

rekruttering fra utlandet via bemanningsbyrå. 

 

Bergverksdrift og utvinning 

Nordland er et av landets viktigste bergverksfylker og er en stor produsent av malmer og 

industrimineraler.  Flere av bedriftene er av både nasjonal og europeisk betydning. Etter 

nedleggelsen av Syd-Varanger Gruver i november 2015 har all utvinning av jernmalm i 

Norge foregått i Nordland ved Rana Gruber.  I tillegg produseres ca 35 % av alle 

mineraler i Nordland. Denne næringa sysselsetter rundt 600 personer og har liten 

betydning for sysselsettingsutviklingen i fylket på kort sikt selv om det er et stort 

potensiale for utvinning av mineraler i Nordland. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser at det 

er optimisme i denne næringen. Det foregår klebersteinsutredning i indre Salten, noe 

som på sikt kan bidra til 50-60 arbeidsplasser. Noe økt omsetning innenfor bergverksdrift 

kan føre til svakt økende sysselsetting. 

 

Industri 

Industrien i Nordland er i stor grad bygget opp på foredling av naturressurser som kraft, 

mineraler og fisk. I tillegg har den internasjonalt orienterte prosessindustrien avledet 

oppbygging av en konkurransedyktig leverandørindustri som er vant til krevende kunder. 

Over 75 prosent av eksporten av tradisjonelle varer fra Nord-Norge kommer fra 

Nordland. Om lag 8700 personer er sysselsatt innenfor industrien i Nordland, og denne 

næringen må derfor ses på som en betydelig motor i arbeidsmarkedet. Det er særlig 

energi og fisk som har dannet grunnlaget for den industrielle utviklingen i fylket. 

Nordland har en av Europas største laksenæringer. Det forventes fortsatt høy produksjon 

neste år men med noe usikkerhet knyttet til bl.a lakselusproblematikk og situasjonen på 

det internasjonale markedet.   

 

For prosessindustrien spesielt er det all grunn til optimisme fremover, ifølge 

Konjunkturbarometer Nord-Norge høsten 2016. Nordland er landets fjerde største 

eksportfylke innen slike produkter, og med svak krone og lave kraftpriser er 

konkurranseevnen bedret innen prosessindustrien. Som følge av nedgangen i olje- og 

gassnæringer er også tilgangen på relevant arbeidskraft styrket. Konjunkturbarometeret 

spår fortsatt vekst i årene som kommer. Alt tyder på at etterspørselen etter metaller og 

mineraler vil øke, men prognosen er helt avhengig av at etterspørselsveksten fra Kina 

ikke bremser for kraftig opp.  Samtidig antar man at den norske krona vil styrke seg noe 

slik at konkurransefordelen vi har nytt godt av de siste par årene vil svekkes noe.  Det 

forventes derfor litt lavere vekst i denne næringa i 2017. 

 

Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge og også et av landets 

største industriklynger.  Industriparken har store ambisjoner på området gjenvinning og 

klima.  For ytterligere bygging av spisskompetanse ble SINTEF Helgeland etablert i 2016 
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med to fokusområder; sirkulær økonomi og fremtidens produksjon.  For industrien på 

Helgeland er nærhet til FoU-miljø avgjørende for å kunne realisere utviklings- og 

vekstpotensialet i regionen.  Både Mo Industripark og Alcoa Mosjøen jobber aktivt med 

prosjekter tilknyttet robotisering og digitalisering.  Reduksjon i antall ansatte som følge 

av robotisering er planlagt å tas ved naturlig avgang. 

 

Gassfeltet Aasta Hansteen er planlagt med forsyningsbase i Sandnessjøen og 

helikopterbase i Brønnøysund. Dette prosjektet er forsinket, men oppstart er signalisert i 

2018, tross oljebrems i den norske økonomien, og forberedende aktiviteter foregår 

allerede. Det er tvilsomt om det åpnes for konsekvensutredning av oljefeltene utafor 

Lofoten og Vesterålen i nær framtid.  Dette kan synes enda lenger unna enn tidligere 

ettersom alle seks kommuner i Lofoten høsten 2016 har sagt nei til videre utredning. De 

ønsker i stedet satsing på andre næringer som fiskeri, reiseliv og fornybar energi. 

Nedgangen i oljerelatert industri har ikke påvirket sysselsettingsutviklingen i Nordland i 

vesentlig grad ettersom næringslivet på fastlandet har i liten grad vært eksponert mot 

olje- og gassnæringa.  For å opprettholde veksten må det kompenseres med høyere 

investeringer og fortsatt vekst i eksporten. Investeringsveksten har vært sterk og 

forventes ytterligere stigning i 2017. 

 

Elektrisitet, vann og renovasjon  

Ca en tiendedel av landets vannkraft produseres i Nordland og ca en tredjedel av den 

eksporteres.  Sol, vind og vann vil være avgjørende for at verden skal nå sine klimamål, 

og Nordland har et stort uutnyttet potensiale i de to sistnevnte ressursene og det ligger 

muligheter for Nordland til å benytte mer kraft til egne industriformål.  Det fordrer at det 

må legges til rette for oppbygging av mer industri i landsdelen.  Vindkraft er i liten grad 

tatt i bruk i Nordland, men høsten 2016 er det gitt konsesjon til bygging av vindkraftverk 

på Øyfjellet i Mosjøen.  Oppstart er ikke beregnet for i 2021, men mye forarbeid og stor 

arbeidsinnsats skal til i årene før oppstart. I Sørfjord i Tysfjord kommune skal Nordkraft 

starte bygging av vindmøllepark i 2017. Næringene er, når det gjelder sysselsetting, i 

liten grad påvirket av konjunkturelle endringer. I Bedriftsundersøkelsen for 2016 meldte 

bedriftene om en liten mangel av arbeidskraft i disse næringene. Vi forventer lite 

utvikling i sysselsettingen innen dette næringsområdet slik vi har sett de siste årene.  

 

Bygge- og anleggsvirksomhet  

Arbeidsmarkedet er svært godt og rentenivået forventes å være lavt også i 2017. I 

bedriftsundersøkelsen for 2016 er dette den sektoren i Nordland som har størst 

problemer med å rekruttere arbeidskraft etter helse og omsorg.  Mangelen oppgis å være 

350 personer. 

 

Omfattende utbyggingsprosjekter innen infrastruktur samt offentlige bygg er realisert i 

2016. Det samme gjelder private prosjekter innen blant annet hotell-og 

kjøpesentervirksomhet.  Planene for 2017 er ikke mindre. Det skal bygges veier, 

tunneler, kraftanlegg, kaier, næringsbygg, boligblokker, kjøpesentra, hoteller og hytter.  

I tillegg kommer omfattende vedlikeholds- og renoveringsprosjekter både i offentlig og 

privat sektor. I perioden fram mot 2022 er det planlagt investeringer i Nordland for 163 

milliarder kroner. Tallene for ordrereserver visser høyere vekst enn i landet for øvrig.  

Boligbygging forventes å øke også neste år. Den høye investeringsveksten i 

byggebransjen drives delvis av økningen i boligpriser.  Prognoser fra Norsk 

Eiendomsmeglerforbund anslår en prisvekst i Nordland på 21 % i perioden 2016 – 2018. 

Anleggsvirksomheten med store veiutbyggingsprosjekt og energianlegg forventes også å 

øke. Av store anleggsprosjekter kan nevnes utbedringer av E6 gjennom hele fylket, 

Hålogalandsveien mellom Narvik og Sortland, bypakke Bodø og dobbeltspor på 

Ofotbanen.  Noen av prosjektene er pågående, noen har oppstart 1. kvartal 2017, mens 

andre ikke foreløpig ikke har konkret oppstartdato. I følge Byggentreprenørenes 

landsforbunds prognoser for 2016 ender investeringsveksten innen bygg og anlegg i 

Nord-Norge på 17,9 % mot et landsgjennomsnitt på 4,2.  Prognosene for 2017 forutser 

en ytterligere vekst. Entreprenørene merker økende konkurranse fra andre deler av 
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landet samt at innslaget av utenlandsk arbeidskraft er stort. Dette fører til sterkt 

prispress i næringa. 

  

Det er derfor grunn til å tro at sysselsettinga innenfor bygg- og anlegg også til neste år 

vil øke.  Utfordringene vil imidlertid være mangel på faglært arbeidskraft på 

fagarbeidernivå.  Ingeniørmangelen som har preget næringa vil neppe bli like stor 

framover dersom mobiliteten blant ledige ingeniører økes og man lykkes med å tilføre 

kompetanse for å omskolere ingeniører fra oljerelatert næring til blant annet bygg- og 

anleggssektoren. 

 

Varehandel, reparasjon av motorvogner  

Det er omlag 13 526 sysselsatte innenfor næringen. Et lavt rentenivå har gitt god 

omsetningsvekst innen flere varegrupper. Den nord-norske økonomien opplever større 

optimisme enn landet for øvrig og har hatt et stabilt godt arbeidsmarked. Flere nye, store 

kjøpesentre er åpnet i 2016, og også i 2017 er det planlagt utvidelse innen varehandel 

med blant annet Sjøsiden senter i Mosjøen og Clas Olson og Biltema i Lofoten.  

 

Selv med en beskjeden lønnsvekst tror vi at forbrukerne i fylket i liten grad vil la seg 

påvirke av situasjonen i landet for øvrig, dersom arbeidsledigheten  i Nordland fortsatt 

holder seg lav og folk flest føler trygghet for jobbene sine.  Vi forventer fortsatt vekst i 

konsum, men økende bevissthet rundt klimautfordringer og overdrevent forbruk vil 

medføre svakere vekst enn tidligere. Til tross for stadige omsetningsrekorder, går 

sysselsettinga i varehandelen betydelig ned. Dette kan skyldes at mange nisjebutikker 

legges ned, og at konkurransen fra økende internetthandel også kan virke negativt inn.  

 

I løpet av 2016 har vi bilverkstedene på landsbasis og også i Nordland merket økende 

problemer med rekruttering av faglærte bilmekanikere.  Denne trenden vil mest 

sannsynlig vedvare i 2017. 

 

Overnattings- og serveringsvirksomhet  

2016 har vært et svært godt år for hele reiselivet i Nord-Norge og i Nordland. For 

vintersesongen 2016 var det i Nord-Norge 15-20 % flere overnattinger enn i 2015.  

Dette utgjøres i all hovedsak av utenlandske turister som har fått øynene opp for 

eksotiske opplevelser i den nordlige landsdelen vinterstid.  Næringa er i ferd med å få 

uttelling for arbeidet som er nedlagt i å utvikle og markedsføre tilbud i vintersesongen 

som tradisjonelt har vært lavsesong.  Dette er en tendens vi har sett de siste årene, og 

2016 har forsterket denne.  

 

Også sommermånedene har hatt betydelig vekst.  Reiselivsaktører i Lofoten har 

rapportert om 20 % økning i antallet turister sommeren 2016.  Det er bygget mange nye 

hoteller i Nordland de siste par årene som har vært i stand til å ta imot den økende 

turiststrømmen.  For noen av de mest populære destinasjonene er det imidlertid mer et 

spørsmål om kapasitet på fasiliteter som toaletter, veier og ferger og ikke minst slitasje 

på naturen som kan sette en grense for hvor mange turister man kan ta imot uten at det 

offentlige griper inn og tar et større ansvar. 

 

Utenlandsk etterspørsel etter turistopplevelser i Norge er svært valutasensitiv.  Så lenge 

kronekursen er lav, vil reiselivet framstå som attraktivt og rimelig.  Dersom kronekursen 

styrker seg noe neste år, vil det raskt kunne føre til endringer i reisevaner der det ikke er 

foretatt forhåndsbestillinger.  Noe som kan oppveie en viss økning i valutakursen, er 

imidlertid at Norge framstår som et trygt land å reise til i ei tid med stor usikkerhet og 

terrortrusler.  Vi tror derfor veksten i reiselivsnæringa i Nordland vil fortsette også til 

neste år. 

 

Transport og lagring  

Siden vi antar at det vil være en fortsatt høy sysselsetting innenfor bygg- og 

anleggsnæringen og innen reiseliv, forventer vi at sysselsettingen også innen transport 
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vil holde seg på samme nivå som i fjor. Dette er en næring som i stor grad påvirkes av 

aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen. 

 

Helse, sosial og offentlig og privat tjenesteyting 

40 % av de sysselsatte (45 480 personer) i Nordland befinner seg i offentlig sektor.  Det 

har vært vekst i kompetansearbeidsplasser, spesielt innen helse og omsorg. Dette 

inkluderer alle kommunale, fylkeskommunale, statlige tjenesteprodusenter og offentlig 

eide foretak og omfatter hele vårt helse-, omsorgs-, forvaltnings- og utdanningssystem.  

 

Vi ser at bedriftsundersøkelsen i 2016 bekrefter den store etterspørselen etter 

arbeidskraft innenfor helsesektoren. Det rapporteres om en mangel på 950 personer 

innen helse- og sosialtjenester.  Den største gruppa utgjøres av sykepleiere der 

mangelen er 375. Fra hele fylket rapporteres det om store utfordringer knyttet til å få tak 

i kvalifisert helsepersonell, spesielt innafor den kommunale helseomsorgen.  Sykepleiere 

utgjør den største knapphetsfaktoren.  Dette er et problem Nordland deler med landet for 

øvrig.  Denne utfordringa vil bli større og vedvare, noe som blant annet skyldes 

demografiske utviklingstrekk og at en fjerdedel av de som i dag jobber innen 

helsevesenet er over 55 år.  På grunn av problemene med å få tak i sykepleiere til 

ubesatte stillinger i kommunehelsetjenesten, benytter mange Nordlandskommuner seg 

av bemannings- og vikarbyrå.  For små kommuner med dårlig økonomi, legger disse 

utgiftene bånd på store ressurser. Ca 45 millioner kroner var prisen de 21 

Nordlandskommunene som rapporterte om vikarbruk via byrå i 2015 måtte betale for 

innleie, ifølge tall hentet fra tidsskriftet Sykepleien nr. 5/2016. Det er store variasjoner 

mellom kommunene og flertallet av kommunene har ikke rapportert.  På kort sikt vil 

rekruttering fra utlandet og andre måter å organisere arbeidet på i form av flere faste og 

fulle stillinger samt utprøving av nye turnusordninger bidra til å dekke inn noe av 

behovet.   

 

Mens store deler av det private næringslivet opplever «all time high» i Nordland, er det 

stadig flere virksomheter innen offentlig sektor som har økonomiske utfordringer og åtte 

Nordlandskommuner som pr. desember 2016 er på ROBEK-lista. To kommuner kom 

høsten 2016 ut av lista. Dermed knytter det seg usikkerhet til om det blir rekruttert etter 

behov eller om flere stillinger blir holdt vakant. 

 
4. Tilbud av arbeidskraft 

4.1 Prognose på utviklingen i arbeidsstyrken  
 

Befolkningen i yrkesaktiv alder i Nordland økte med 386 personer fra 2015 til 2016 (1. 

januar). SSB sine framskrivinger anslår en fortsatt (svak) befolkningsvekst i Nordland 

med 549 flere personer fra 2016 til 2017. Med utgangspunkt i dette og yrkesfrekvensen i 

2015 ser vi i tabell 4.1 nærmere på forventet arbeidsstyrke i 2017. 

 

Det forventes en svak økning i arbeidsstyrken på anslagsvis 379 personer fra 2015 til 

2017. Befolkningsøkningen bygger på SSB-framskrivingen fra 2014, basert på alternativ 

middels vekst. Ved å dividere arbeidsstyrken i den aktuelle aldersgruppen med 

befolkningen i samme gruppe, kommer vi fram til yrkesfrekvensen for den aktuelle 

aldersgruppe. Yrkesfrekvensen blir da et uttrykk for hvor stor andel av befolkningen som 

deltar på arbeidsmarkedet og dermed er med i arbeidsstyrken. Tabellen viser at 

yrkesfrekvensen, og dermed også yrkesdeltagelsen varierer ganske mye mellom 

aldersgruppene. Det er naturlig nok blant de yngste og eldste aldersgruppene at 

yrkesfrekvensen er lavest, mens vi har høyest yrkesdeltakelse blant de mellom 30 og 50 

år.  
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Tabell 4.1 Prognose på arbeidsstyrke 2017 med konstante yrkesfrekvenser 
 

 
2015 2017 

Alder 
Befolkning 

1.1.2016 
Arb.styrke 

2015 

Yrkes-
frekvens 

2015 

Framskrevet 
befolkning 

2017 

Framskrevet 
arbeidsstyrke 
2017 med gitt 
yrkesfrekvens 

2015 

Forventet 
endring i 

arbeidsstyrke 
2017-2015 

15-19 år 16 139 6 901 42,8 % 15 680 6 705 -196 

20-24 år 16 073 12 078 75,1 % 16 085 12 087 9 

25-29 år 14 678 11 845 80,7 % 15 072 12 163 318 

30-39 år 26 720 23 341 87,4 % 27 107 23 679 338 

40-49 år 32 972 29 583 89,7 % 32 189 28 880 -703 

50-59 år 32 764 27 073 82,6 % 32 805 27 107 34 

60-74 år 41 781 14 308 34,2 % 42 738 14 636 328 

Sum 181 127 125 130 69,1 % 181 676 125 509 379 
 
 

 

Det innenlandske flyttemønsteret i Nordland er relativt konstant. Nettoutflyttingen 

(utflytting minus innflytting) fra fylket har ligget på mellom 1 000 og 2 000 de siste ti 

årene. I 2015 var nettoinnflyttingen til Nordland på -1 962 personer, mot – 1 328 året 

før. Innad i fylket ser vi imidlertid en del variasjoner. De fire kommunene i Nordland med 

høyest nettoutflytting i 2015 var Narvik (-246 personer), Bodø (-194 personer), 

Alstahaug (-175 personer) og Rana (- 157). I andre enden av skalaen finner vi Steigen 

(+ 25 personer), Vega (+ 17 personer) og Sørfold (+16 personer).  

 

Av de som flytter ut av fylket er det flest unge mellom 20(-29) og 40 år. Denne 

aldersgruppen hadde over flere år en andel på over 70 prosent av total nettoutflytting fra 

Nordland, men det har vært en nedadgående trend de siste årene. I 2013 var andelen på 

84 prosent, i 2014 74 prosent, mens det i 2015 gikk ytterligere ned til 65 %. Nedgangen 

kan i noen grad skyldes at flere kvinner har tatt utdanning innenfor helsefag i Nordland 

og jobber nå i helsesektoren.  

 

Ser vi flyttingen til og fra Nordland inkludert flyttinger til og fra utlandet er det samlet 

skjedd en endring i løpet av de siste ti årene, se tabell 4.2. Flytting til Nordland fra 

utlandet har bidratt til at fylket har gått fra en nettoutflytting på 524 i 2004, til en 

nettoinnflytting til fylket på over 1200 i 2012 og 2013. De siste par årene har det vært 

en stor nedgang i nettoinnflyttingen, og i 2015 var det nede i 92. Uten det store antallet 

innflyttinger fra utlandet ville det vært stor nettoutflytting fra Nordland. 

  
Tabell 4.2 Innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet, unntatt flyttinger innad i fylket 

Nettoflyttinger 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18 Nordland -524 -774 -1012 -596 195 524 807 814 1221 1215 634 92  
 

 
Tabell 4.3 Alle flyttinger, Nordland 2015 

2015 

Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting 

Alle 
flyttinger 

Fra 
utlandet 

Innen-
landske 

Alle 
flyttinger 

Til 
utlandet 

Innen-
landske 

Alle 
flyttinger 

Fra 
utlandet 

Innen-
landske 

7 466 3 075 4 391 7 374 839 6 535 92 2 236 -1 962 
 
 

Nordland ligger fremdeles langt under gjennomsnittet på landsbasis når det gjelder andel 

innvandrere av den totale befolkningen. I Nordland utgjør innvandrerne 8,2 % av 
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befolkninga, mens prosentandelen for Norge er 13,4 i 2016 (tall fra IMDI).  Bare 31 % av 

innvandrere utgjøres av flyktninger og deres familieinnvandrede.  Bosatte flyktninger år 

pr. innbygger i Nordland utgjør 3,5 promille (2015).  

 

Utdanningsnivået til befolkningen er med på å påvirke yrkesfrekvensene. Ettersom det i 

Nordland er lavere yrkesfrekvens enn i landet for øvrig er det interessant å se på 

utdanningsnivået. Det har i noen år vært en økning på utdanningsnivået i fylket, særlig 

gjelder det de som har universitets- og høgskoleutdanning på både lavere og høyere 

nivå. I tabell 4.3 kan vi se at det er en liten økning også fra 2014 til 2015. 
 
 
Tabell 4.3 Befolkning i Nordland over 16 år (prosent) etter utdanning, 2014, 2015 og differanse  

  2014 2015 Differanse 

Grunnskolenivå 33 32,5 -0,5 

Videregående skole-nivå 42,8 42,6 -0,2 

Universitets- og høgskolenivå kort 19,6 19,9 0,3 

Universitets- og høgskolenivå lang 4,7 5 0,3 
 

Her ser vi at det er en større andel av befolkningen over 16 år som har fullført 

videregående skole, samt universitets- og høgskoleutdanning, både av kort varighet 

(t.o.m. 4 år) og lang varighet (over 4 år). Det økte utdanningsnivået vil gi en høyere 

utdannet arbeidsstyrke og dermed en høyere yrkesfrekvens på lengre sikt. Dette er en 

utvikling vi forventer vil fortsette også i 2017.  

 

 
Figur 4.1 Utdanningsnivå i Nordland og hele landet (befolkning over 16 år, prosent) 2015 

 
 

Figur 4.1 viser at Nordland har et lavere utdanningsnivå enn landet som helhet med en 

større andel av befolkningen som har grunnskole og videregående skole som høyeste 

utdanning. Dette kan også være med å forklare hvorfor Nordland har lavere 

sysselsettingsprosent. 

 

Endringer i nivået på arbeidsmarkedstiltakene er med på å forklare fleksibiliteten i 

arbeidsstyrken. Antall arbeidssøkere på tiltak har vært rundt 636 i gjennomsnitt per 

måned i 2016 (per november). Dette er godt over fjorårets nivå, da det var 552 personer 

registrert som arbeidssøkere på tiltak i gjennomsnitt. I 2016 var Nordland tildelt 645 

tiltaksplasser i snitt per måned for ordinære arbeidssøkere på tiltak, mens det for 2017 
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er en foreløpig tildeling på 616 tiltaksplasser per måned. En økning i tiltaksnivået vil 

kunne bidra til økte yrkesfrekvenser, og at flere personer integreres i arbeidsmarkedet. 

4.2 Rekruttering av arbeidskraft fra utlandet  
 

Nordland hadde ved utgangen av tredje kvartal 2016 ei befolkning på 242 610.  Så langt 

i 2016 har befolkninga i fylket økt med 704 personer.  Uten innvandring ville Nordland 

også i 2016 hatt en befolkningsnedgang, og flertallet av kommunene ville hatt negativ 

befolkningsutvikling. Det stadig økende antallet arbeidsinnvandrerne, der personer fra 

Polen, Litauen og Sverige utgjør de tre største nasjonalitetene, sammenfaller med et 

stadig økende behov for tilførsel av kvalifisert arbeidskraft til et næringsliv i vekst. 

 

Behovet for kompetent arbeidskraft gjør seg gjeldende i de fleste bransjer, og den 

største utfordringen for nordnorsk næringsliv framover blir å få tak i kvalifisert 

arbeidskraft. Når det gjelder å dekke dette behovet med arbeidskraft fra utlandet uten 

først å gå veien om norskopplæring, er det særlig reiselivsbransjen som utmerker seg. 

Innenfor hotell/reiseliv er mange bedrifter etter hvert villige til å ansette godt kvalifiserte 

kokker med engelskkunnskaper.  Det er imidlertid ingen land som har et betydelig 

overskudd på denne type arbeidskraft.  Mange innenfor denne bransjen er imidlertid 

sesongansatte og er tilsynelatende mer mobile enn mange andre yrkesgrupper.  Derfor  

vil det fortsatt være muligheter til å rekruttere utenlandsk arbeidskraft til denne 

sektoren, særlig for kortere perioder/sesong. Bygg og anlegg ser også ut til i stadig 

større grad å være fornøyd med engelsk som arbeidsspråk. 

 

Det er mangel på helsepersonell i Nordland, både sykepleiere, leger til 

spesialisthelsetjenesten, bioingeniører og farmasøyter. Tilgangen på denne typen 

arbeidskraft fra andre land har avtatt, blant annet på grunn av konkurransen fra andre 

land i samme situasjon som Norge. Imidlertid er det fremdeles et visst overskudd blant 

annet i Spania, Portugal, Hellas og Italia. Tilgangen skyldes for det meste oppsigelser 

innen offentlig helsevesen i disse landene på grunn av svak økonomi og svekkede 

arbeidsbetingelser for de som har et arbeidsforhold. Utfordringene er språkbarrieren og 

mangel på systematisert norskopplæring i offentlig regi.  Tilgangen på denne type 

arbeidskraft framover vil være avhengig av den økonomiske utviklinga i de landene som 

har vært hardest rammet av nedgangstider samt i hvor stor grad markedet blir støvsugd 

av andre utenlandske aktører.  Bygg- og anleggsbransjen i Nordland sliter med å få tak i 

faglært arbeidskraft, og med store byggeprosjekter planlagt for 2017 vil ikke denne 

utfordringa bli mindre.  Også innafor denne kategorien har tilgangen fra utlandet avtatt. 

Tilgangen fra Sverige er tilnærmet tørket ut, og også fra andre land som vi tidligere har 

rekruttert fra innen denne sektoren som Polen, Litauen og Estland, er tilgangen mindre 

enn før.  Denne utfordringa vil mest sannsynlig forsterke seg i 2017 ettersom 

arbeidsledigheten i Europa er på vei nedover. Ikke siden februar 2009 har det vært målt 

lavere ledighet innen EU, og i løpet av siste år er ledigheten gått ned med 1,6 millioner. 

Tyskland er nå nede i en ledighet på 4,1 %, nest lavest i EU bare slått av Tsjekkia med 

4,0 %.   Polen har hatt den raskest voksende økonomien i EU de siste årene og har 

derfor fallende ledighet og økt sysselsetting.  Ledigheten i PIGS-landene (Portugal, Italia, 

Hellas og Spania) som har vært hardest rammet av den økonomiske krisa har også 

begynt å gå noe ned selv om ledigheten fremdeles er svært høy med for eksempel 19,3 

% i Spania og 23,2 % i Hellas.  De fleste økonomiene i EU/EØS ser ut til å ha kommet 

over det verste og opplever ei forsiktig positiv utvikling.  

 

Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i hele EU/EØS-området er nå 8,6 %, ca. 20.8 

millioner (september 2016) og har gått ned med 1,6 millioner siste året. 24 av EU’s 

medlemsland har opplevd nedgang i ledigheten siste år (fra september 2015 til 

september 2016) Ungdomsledigheten har gått ned med 425.000 siste året, men det er 

fremdeles 4,1 millioner ledige under 25 år i EU/EØS-området.  EU-kommisjonen melder i 

sine økonomiske utsikter for 2017 at de forventer en ytterligere nedgang i ledigheten til 

8,3 % i 2017. 
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Den økonomiske veksten i Europa er forventet å fortsette i et moderat tempo.  EU-

kommisjonen forventer at EU totalt ender opp med en vekst i BNP på 1,8 i 2016 og 1,6 

% i 2017.  Det er imidlertid mange usikkerhetsmomenter for 2017, blant annet hvordan 

Brexit vil slå ut, om USA’s varslede proteksjonistiske politikk gjør utslag allerede i 2017 

og hvordan utviklinga av EU fortsetter avhengig av de politiske valgene som skal skje i 

mange av EU’smedlemsstater i løpet av kommende år. 

 

I 2015 rekrutterte bedrifter i Nordland 152 personer fra utlandet via NAV EURES.  Pr. 

september 2016 er antallet rekrutterte fra EU/EØS 101.  Innen årets utgang vil vi 

sannsynlig ligge betydelig under nivået fra fjor.    

 

I 2017 er det stor usikkerhet med tanke på hva utviklinga i Europa vil bety for 

rekrutteringsmuligheter til Norge og Nordland.  At det nå går bedre i Polen, som er det 

landet Nordland har flest innvandrere fra, kan bety at innflytting derfra vil avta.  

Imidlertid er det allerede etablert et solid polsk innvandrernettverk her samt at lønn og 

arbeidsforhold i Polen ikke kan sammenlignes med det norske, og polakkene vil nok 

derfor fortsette å komme, men ikke i like stort antall som før. I 3. kvartal 2016 var  

utvandringa av polakker fra Norge høyere enn innflyttinga.  1400 dro, mens 1300 

innvandret.  

 

Et annet usikkerhetsmoment i 2017 vil bli hvor mange asylsøkere som kommer til Norge 

og Nordland og hvor mange av de asylsøkerne som kom til Nordland høsten 2015 vil få 

opphold og etter hvert melde seg på arbeidsmarkedet her.  Uansett er det lite sannsynlig 

at dette får noen innvirkning på arbeidskraftbehovet i Nordland det neste året.  Målrettet 

rekruttering fra utlandet vil derfor fortsatt være aktuelt,.  Den arbeidskrafta som 

næringsliv og institusjoner i Nordland trenger, finnes fremdeles tilgjengelig i EU dersom 

språkutfordringene kan overvinnes.  Rekrutteringspotensialet fra EU de nærmeste årene 

vil avhenge av flere faktorer som blant annet forbedringstakten i EU-landene, 

lønnsforskjeller mellom Norge og Øst-Europa og hvordan eldrebølgen blir møtt i de 

enkelte land, da mangelen på helsepersonell, og da spesielt sykepleiere allerede  gjør seg 

gjeldende i mange europeiske land.  Hvis økonomien bedrer seg i Europa, vil 

konkurransen om arbeidskrafta hardne til.  Hvor konkurransedyktig Nordland da vil være, 

kan man bare spekulere i.  

 
5. Tilpasningen på arbeidsmarkedet 
 

En relativt stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i Nordland deltar ikke i 

arbeidslivet. I Nordland har antall uføretrygdede ligget relativt stabilt de senere årene. 

Omfanget er pr. utgangen av september 2016 på 18 900 personer som mottar 

uførepensjon i Nordland (11,6 % av yrkesbefolkningen).  

 

I Nordland mottar 7 169 personer AAP (pr november 2016). Dette tilsvarer 4,7 % av 

befolkningen, og er en nedgang på 136 personer fra samme måned året før.  

Det er ikke publisert statistikk på legemeldt sykefravær for 2016. Legemeldt sykefravær 

per 4. kvartal 2014 var i Nordland på 6,2 %, som var samme nivå som året før. 

Sykefraværet for hele landet var 5,4 % samme periode. 

 

I NAVs bedriftsundersøkelse for 2016 ser vi en stabil etterspørsel etter kvalifisert 

arbeidskraft. Størst etterspørsel er det etter helse- og omsorgsarbeidere, praktiske fag 

innen bygg og anlegg, ingeniører samt yrker innen eiendomsdrift/tjenesteyting.  

 

Bedriftsundersøkelsen 2016 viser at 20 prosent av bedriftene forventer en økning i 

sysselsettingen i egen bedrift kommende år, en oppgang på fem prosentpoeng 

sammenlignet med året før. Hovedkonklusjonen i Bedriftsundersøkelsen er at bedriftene i 

Nordland kunne ha ansatt 2 850 flere arbeidstakere i dag om de hadde hatt tilgang på 
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søkere med rett kompetanse. På grunn av at Nordland har et lavere utdanningsnivå enn 

resten av landet må kompetansebedrifter i fylket ofte rekruttere arbeidskraft fra andre 

regioner.  

 

Med summen av uføre og sykmeldte (antar relativt stabil andel) inkludert mottakere av 

arbeidsavklaringspenger og andre ytelser er det i Nordland over 30 000 personer ( >20 

%) i arbeidsdyktig alder som står utenfor arbeidslivet. Det er ikke realistisk å tro at alle 

disse kan få en tilknytning til arbeidslivet. Mange av disse er ikke tilgjengelig for 

arbeidsmarkedet, men det ligger et stort potensial i å få utnyttet en så stor del av denne 

reserven som mulig. En av NAVs store oppgaver framover vil være å bistå slik at flest 

mulig kan komme i arbeid. 

 
6. Prognose over registrert ledighet 

6.1 Tilbakeblikk på 2016 – noen argumenter for 2017 
Arbeidsledigheten for 2016 ser ut til å bli i gjennomsnitt 3 176. Dette er 170 personer 

lavere pr måned enn gjennomsnittsledigheten for 2015, altså en betydelig nedgang.  

 

 
 
Figur 6.1 Utvikling helt ledige i Nordland 2015-2016 
 
 

Figur 6.1 viser utviklingen for helt ledige i perioden januar 2015 til og med november 

2016. Vi ser at ledigheten for alle måneder i 2016 har vært lavere enn i 2015. 

 

I tabell 6.1 er det en prognose for beregnet ledighetsutvikling neste år. 

Ledighetsutviklingen er beregnet på bakgrunn av forventningene om utvikling av 

arbeidsstyrken og sysselsettingsfrekvensene samt utviklingen i de makroøkonomiske 

størrelsene som påvirker sysselsetting og næringsutvikling generelt. 
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Argumenter som trekker i retning av at ledigheten vil holde seg stabil i 2017: 

 

Totalt sett vil NAV Nordland antyde en liten nedgang i ledigheten neste år til ca. 3020 

helt ledige i gjennomsnitt pr måned. Dette tilsvarer en ledighetsprosent på 2,4 % i 

gjennomsnitt pr måned. Prognose for 2017 er uttrykt i månedsvise tall i tabell 6.1. 

 

 Antall sysselsatte vil øke litt mer enn arbeidsstyrken. Dette vil isolert sett føre til 

en noe lavere ledighetsrate. 

 Vi har et kompetansebehov i Nordland som har holdt sysselsettingen nede. 

Bedriftsundersøkelsen for 2016 viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt 2 850 

flere personer dersom de hadde hatt tilgang til personer med rett kompetanse. På 

grunn av noe høyere ledighet i andre fylker og økt fokus på mobilitet er det 

sannsynlig at bedrifter i Nordland kan ha lettere tilgang på nødvendig kompetanse 

i 2017, og sysselsettingen vil kunne øke noe. 

 Eurosonen og våre viktigste handelspartnere er ute av resesjonen og har også i 

2016 opplevd økonomisk vekst. Isolert sett kan dette tilsi økt etterspørsel etter 

eksportvarer fra Nordland, og dermed økt produksjon og mulig økt sysselsetting. 

Usikkerhetsmomenter vil kunne være kronekurs, kraftpris og i hvor stor grad vi 

lykkes i bekjempelse av sykdom hos laks.    

 Nordland har fått foreløpig tildeling på 616 tiltaksplasser i snitt pr måned for 

2017. Dette er ca. 20 færre tiltaksplasser enn vi har brukt per måned i 2016. 

Dette vil påvirke statistikken over helt ledige i mindre grad. 

 

 

Samlet ser det ut som utsiktene for Nordland er lyse for 2017. De fleste indikatorene 

peker mot fortsatt høy vekst neste år.  Vi tror på stabilitet eller en svak økning i 

sysselsettingen ut fra de faktiske forholdene i Nordland isolert sett. 

 

 
Tabell 6.1 Prognose for registrert ledighet i 2016  
 

Måned 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Prognose 

2017 

Januar 3762 3913 3493 3724 3911 3729 3661 3300 

Februar 3519 3760 3526 3712 3531 3668 3481 3200 

Mars 3410 3543 3443 3565 3434 3344 3325 3100 

April 3511 3457 3380 3499 3487 3275 3217 3000 

Mai 3152 3198 3059 3435 3337 3075 3045 2900 

Juni 3216 3245 3230 3431 3395 3212 3077 2950 

Juli 3491 3606 3609 3781 3692 3531 3345 3200 

August 3665 3654 3427 3722 3672 3487 3196 3000 

September 3279 3335 3060 3562 3305 3203 2959 2900 

Oktober 3171 3278 2960 3338 3275 3269 2864 2850 

November 3210 3071 3024 3330 3096 3142 2894 2850 

Desember 3248 3212 3081 3522 3212 3308 3050* 3000 

Gj.snitt 3386 3439 3274 3552 3446 3354 3176 3021 

 
 
* = prognostisert utvikling 
 











Fra: Linda Evebø <Linda.Evebo@politiet.no> 
Sendt: 13. januar 2017 10:56 
Til: Postmottak Nordland politidistrikt; 'Bodø kommune:'; 'Narvik kommune:'; 

'Sømna kommune:'; 'Brønnøy kommune:'; 'Vega kommune:'; 'Vevelstad 
kommune:'; 'Herøy kommune:'; 'Alstahaug kommune:'; 'Leirfjord kommune:'; 
'Vefsn kommune:'; 'Grane kommune:'; 'Hattfjelldal kommune:'; 'Dønna 
kommune:'; 'Nesna kommune:'; 'Hemnes kommune:'; 'Rana kommune:'; 
'Lurøy kommune:'; 'Træna kommune:'; 'Rødøy kommune:'; 'Meløy 
kommune:'; 'Gildeskål kommune:'; 'Beiarn kommune:'; 'Saltdal kommune:'; 
Postmottak; 'Sørfold kommune:'; 'Steigen kommune:'; 'Hamarøy kommune:'; 
'Tysfjord kommune:'; 'Lødingen kommune:'; 'Tjeldsund kommune:'; 'Evenes 
kommune:'; 'Ballangen kommune:'; 'Røst kommune:'; 'Værøy kommune:'; 
'Flakstad kommune:'; 'Vestvågøy kommune:'; 'Vågan kommune:'; 'Hadsel 
kommune:'; 'Bø kommune:'; 'Øksnes kommune:'; 'Sortland kommune:'; 
'Andøy kommune:'; 'Moskenes kommune:' 

Emne: Beslutninger om endringer i lokal struktur - Nordland politidistrikt 
Vedlegg: Beslutninger lokal struktur Nordland pd 13.01.17.pdf 
 
Til Nordland politidistrikt og berørte kommuner, 

                                          

Vedlagt følger brev med beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for 

Nordland politidistrikt. 

 

Med hilsen 

 
     

 Linda Evebø  

  Sen.rådg. 

Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring 
 Politidirektoratet  

 

 



Fra: Geir Steinar Hanssen <geirha@nfk.no> 
Sendt: 17. januar 2017 15:18 
Til: #FH.Fylkestinget - Komite for samferdsel; #FH.Fylkestinget - 

Nordlandsbenken; Bodø Kommune; Postmottak; Grane Kommune; 
Helgeland regionråd; Hemnes Kommune; Indre Helgeland 
regionråd; Lofotrådet; LO-Nordland; Narvik Kommune; NHO-
Nordland (ole.hjartoy@nho.no); Ofoten regionråd; Rana Kommune; 
Saltdal Kommune; Salten regionråd; Sør-Helgeland regionråd; Vefsn 
Kommune; Vesterålen regionråd 

Kopi: Christine Trones; Jørn Stene; rune.edvardsen@narvik.kommune.no; 
Willfred Nordlund 

Emne: Jernbaneforum nord. Forslag til vedtekter og innspill til 
samferdselsdep.  

Vedlegg: Samferdselsdepartementet. Innspill til NTP 2018-2029 (002).docx; 
Vedtekter for Jernbaneforum Nord Forslag 16.1.2017.docx; Referat 
fra telefonmøte i Jernbaneforum nords arbeidsutvalg 
16.1.2017.docx 

 
Hei Jernbanevenner. 
Arbeidsutvalget har på sitt møte i går utarbeidet innspill til dep. ang. NP 2018-2029. (jfr. referat fra 
møtet 20/10-2016). 
 
Samtidig ble det bestemt at vedtektene nå sendes ut på høring og at innspill mottas innen 10.mars 2017.  
 
Jeg vedlegger referat, brev til samferdselsdep. og jernbanedirektoratet samt vedtektene. 
 
Alt dette legges også ut på vår hjemmeside. 
 
Med vennlig hilsen 

Geir Steinar Hanssen 

Rådgiver 

 

Tlf:75650852 

Mob: 90726089  

geirha@nfk.no 

Skype 

 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
 

mailto:geirha@nfk.no
sip:geirha@nfk.no
http://nfk.no/


Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep 

0030 OSLO 

 

         Bodø, 16.januar 2017 

 

 
 

 

 
 

Dette brev sendes kun pr mail. 

 
 

 

Jernbaneforum nord  -  Innspill til Nasjonal transportplan 2018 – 2029. 

 

Våre to jernbaner i nord har et stort behov for oppgradering slik at fremtidig utvikling for våre 

bo- og arbeidsmarkedsregioner blir ivaretatt. Regjeringen er blant dem som opptatt av at så 

mye som mulig av godset kan faktisk skal fraktes på bane. Her er både Ofotbanen og 

Nordlandsbanen typiske transportkorridorer for gods som med enkle grep kan tilføres store 

godsvolumer. 

I 2016 lanserte Jernbaneverket «Godsstrategi for jernbanen» hvor det poengteres at den nye 

strategien er utviklet i samarbeid med næringslivet og vil være innspill til NTP 2018-2029.  

Etter våre vurderinger er ikke utviklingen av våre to baner i nord godt nok ivaretatt. Begge 

banene må rustes opp. Derfor mener vi at følgende utbyggingsprosjekter og planer må 

prioriteres i NTP 2018 – 2029. 

 Dobbeltspor på Ofotbanen. 

o Både økningen i sjømatnæringen og LKAB tilsier at kapasiteten på strekningen 

Kiruna-Narvik vil om noen få år være kritisk. I etatenes grunnlagsdokument er 

det foreslått 2 mrd. til første parsell dobbeltspor. Problemet er at finansieringen 

er foreslått til siste del av NTP 2023-2029. Dette må endres slik at det bevilges 

midler i første periode av NTP 2018-2021. 

 Betydelig oppgradering av Nordlandsbanen. 

o Nordlandsbanen stod ferdig frem til Bodø i 1962. Reisetiden er den samme i 

dag som den var for godt over 50 år siden. Her har tiden stått helt stille. Altså 

her benyttes 50 -60 år gammel infrastruktur. Situasjonen for våre to jernbaner i 

nord er utfordrende. Skal jernbanen bli et viktig virkemiddel for fremtidig 

verdiskapning i nord vil det være nødvendig med et betydelig løft ut over 

dagens vedtatte satsinger. Vi ber derfor om at det i NTP 2018-2029 tas inn en 

bestilling om en utredning for strekningen Steinkjer-Bodø. Innhold i 

utredningen bør være utretting av skinnetraseen, rassikringstiltak, betydelig 

økning i kryssingsspor ……. Utgangspunktet må være en kraftig nedkorting av 

reisetiden mellom Trondheim – Bodø. 

 

 



 

 

o Nordlandsbanen er en av få dieseldrevne jernbaner hvor det i NTP 2018-2029 

må tas inn vurderinger av alternative energikilder. Det må utredes mulighet for 

elektrifisering, hybridtog eller aller helst hydrogendrevne tog. 

o Andre utbyggingsprosjekt som må gjennomføres i første NTP-periode er 

 Oppgradering til 30 tonns aksellast Mo i Rana – Ørtfjell 

 Oppstart av Helgelandspendelen. (se vedlagte mulighetsstudie) 

 Videreutvikle Saltenpendelen. (flere kryssingsspor). 

 Oppgradering av knutepunkt Fauske, ( forlenge lastegate og spor).Her 

vil både hovedplan og arealplan ferdigstilles i løpet av våren og 

forventes at det bevilges midler til oppstart i første periode. Dette er 

også i tråd med Jernbaneverket (Bane Nor) sine innspill i det tidligere 

arbeidet.  

 

 

 

På vegne av Jernbaneforum nord 

 

 

 

Willfred Nordlund 

Leder Jernbaneforum nord 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Vedlegg: «Forbedret togtilbud for pendling på Helgeland» 



Vedtekter for Jernbaneforum Nord  
Vedtatt i møte …………….. 

 
Formål:  
1. Jernbaneforum Nord (JBFN) skal fremme jernbanens posisjon og arbeide for modernisering 

og opprustning, samt utvikling av gods- og persontogtilbud på Nordlandsbanen og 
Ofotbanen.    

 

Deltakere og representasjon:  
2. Forumets medlemmer er Nordland fylkeskommune, regionrådene og kommunene langs 

jernbanestrekningene i Nordland. LO og NHO er konsultative medlemmer. 

3. Jernbaneforum Nord er et politisk organ.  
Fylkeskommunen, regionrådene og kommunene representeres formelt med hhv. Fylkesråd 
for samferdsel, regionrådsleder og ordfører, evt. den som disse delegerer myndighet til.  
 

4. Stortingsrepresentanter fra Nordland, medlemmene i fylkestingets samferdselskomite, 
Troms-, Finnmark- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, representanter for Jernbaneverket 
og operatører på Nordlandsbanen og Ofotbanen kan inviteres til møtene. 
Interesseorganisasjoner og andre kan inviteres til møtene som observatører. 

 
5.  Det kan opprettes arbeidsgrupper, evt. med eksterne deltagere.  
 

Ledelse:  
6. Forumet har et arbeidsutvalg bestående av fylkesråd for samferdsel (som er leder av 

arbeidsutvalget og forumet) og tre valgte medlemmer fra forumet. Det bør være geografisk 
spredning på medlemmene, slik at alle regionene der det går jernbane er representert. 
Medlemmene av arbeidsutvalget velges for fire år om gangen ved alminnelig flertall under 
første møte i forumet etter kommune- og fylkestingsvalget. Det velges samtidig personlig 
vararepresentanter fra forumet til arbeidsutvalget  

 
7. Leder representerer forumet utad og fremmer forumets innspill formelt overfor sentrale 

myndigheter.  
 
8. Arbeidsutvalgets leder er ansvarlig for å innkalle til møte i forumet og gjøres i samarbeid med 

sekretariatet. 
 
8. Arbeidsutvalget bør (evt. med bistand fra sekretariatet) delta i samarbeidsmøter med øvrige 

jernbanefora samt på den årlige konferansen «Jernbaneforum 20XX».  
 

Sekretariat:  
9. Nordland fylkeskommune v/samferdselsavdelingen ivaretar sekretariatet for forumet. Ved 

større arbeidsoppgaver kan det bli aktuelt å trekke inn andre deltagere.  
 

Oppgaver: 
10 JBFN skal ta opp saker relevante for Nordlandsbanen og Ofotbanen og bidra til høyest mulig 

nasjonal prioritering av utbygging og drift av banene og et best mulig togtilbud. 
 
11. Forumet møtes etter behov og minimum 2 ganger pr. år. 
 



12. Forumet er møteplass for medlemmene og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, 
Jernbaneverket, operatører og øvrige aktører med ansvar, myndighet eller interesse for 
Nordlandsbanen eller Ofotbanen. 

 
 
13. Forumet skal gi mulighet til å:  

a. Bli orientert om pågående planprosesser, utbygginger eller driftsendringer  
b. Koordinere og gi innspill til aktuelle planprosesser, utbygginger eller driftsendringer  
c. Ta opp spesifikke saker knyttet til Nordlandsbanen eller Ofotbanen  
d. Initiere utredninger av betydning for utviklingen av Nordlandsbanen og Ofotbanen  

 

 
Finansiering:  
14. Det kreves ingen medlemsavgift. 
 
15. Hver deltaker finansierer egen deltakelse i møter, reiser etc. 
 
16. Nordland fylkeskommune dekker kostnader til drift av sekretariatet. 
 
17. Arbeidsutvalget kan i forbindelse med større arrangementer bestemme at den enkelte 

deltaker skal betale en deltakeravgift.  
  
 
Vedtektsendringer:  
18. Endring av vedtektene fremmes av arbeidsutvalget og krever alminnelig flertall blant 

fremmøtte medlemmer.  
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Referat fra telefonmøte i Arbeidsutvalget (Jernbaneforum nord) 16.januar 2017. 

Deltakere: 

 Willfred Nordlund fylkesråd for samferdsel (leder) 

 Christine Trones, Hemnes kommune (ordfører) 

 Jørn Stene, Fauske kommune (ordfører) 

 Geir Steinar Hanssen, Samferdselsavd.  

 

Forfall:  

 Rune Edvardsen, Narvik kommune (ordfører) 

 

 

Da ble vårt første møte i arbeidsutvalget avviklet. 

 

Vedtekter for Jernbaneforum nord. 

Forslag til endringer i vedtektene ble gjennomgått og sendes ut på høring til medlemmene.  

Svarfrist settes til 10.mars 2017. Vedtektene skal da sluttbehandles i medlemsmøte i april. 

 

Innspill til NTP 2018 – 2029. 

Arbeidsutvalget slutter seg til de fire punktene som fremgår av agendaen og er realistiske for 

de krav som bør stilles. I tillegg må Fauske som godsknutepunkt tas med. Det har vært en 

kraftig økning i godshåndtering ved Fauske stasjon og det er nødvendig med en oppgradering. 

 

Alle nevnte krav sendes til samferdselsdepartementet, Nordlandsbenken, politiske partier 

medlemmene og i tillegg legges de ut på vår hjemmeside. 

 

Årets Jernbanekonferanse 2017 blir arrangert i Oslo 21.mars. I den forbindelse er det et ønske 

å få til et møte enten 20/3 eller 21/3 på ettermiddagen.  

Det ble satt opp en foreløpig møteplan for 2017: 

Hvilke møte Sted Tid 

Arbeidsutvalget Oslo 21.mars 

Arbeidsutvalget Telefonmøte 6.april 

Medlemsmøte Narvik 20.april 

Medlemsmøte Bodø 20.oktober 

 

 

 









Fra: Gerardo Poblete <Gerardo.Poblete@ks.no> 
Sendt: onsdag 18. januar 2017 13.03 
Kopi: Lise Spikkeland 
Emne: Invitasjon KS lokaldemokratiundersøkelse 2017 
Vedlegg: Tilbud KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017.pdf 
 
 
Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmenn 
Vedlagt følger invitasjon til å gjennomføre KS lokaldemokratiundersøkelse 2017  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Lise Spikkeland  

Spesialrådgiver  
 
 
Epostlise.spikkeland@ks.no. 

 

Mobil (+47) 90 11 00 48 
 

 

 

  
  
  
  

 
 
 

mailto:lise.spikkeland@ks.no.


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/36486     
 Arkiv sakID.: 16/12651 Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/17 Formannskap 31.01.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2017 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den Norske Stats 
Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 
 

 
Sammendrag: 
For året 2016 ble det samlet bevilget inntil kr. 18 400 000,- i startlån. Alle midler for 2016 er disponert. 
Ved årsskiftet er det inntil kr.  2 300 000,- i vedtak som ikke er utbetalt, inntil kr. 4 800 000.- utgjør 
forhåndsgodkjenninger og utvidet frister.  
 
Startlån gis med bakgrunn i Husbankens forskrift og kommunens egne retningslinjer som er basert på 
forskriften. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe 
seg egnet bolig og beholde den. Myndighetenes overordnet mål er at en husstand skal kunne bo trygt og 
godt og startlånet er et viktig og sentralt virkemiddel. Startlån tildeles for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 
 
Det kan gis startlån til kjøp, utbedring/tilpasning av bolig og refinansiering. Startlånet kan gis som 
fullfinansiering eller som topplån og samfinansiering med privat bank. 
 
Etter at det ble innført endringer og krav fra Finanstilsynet for de private banker i forbindelse med 
utlånspraksis har det også medført til at bruken av startlån er endret. Det er mindre samfinansiering 
med privat bank og bruken av startlån går mer i retning av en fullfinansiering og medfører at færre får 
startlån. 
 
I 2016 ble det jobbet aktivt med prosjektet fra «leie til eie» der startlån er et sentralt virkemiddel. 
Kontinuerlig jobbes det også med «tilpasning av bolig – boligrådgivning». Et samarbeid på tvers av 
etatene ved kommunens ergoterapeuter, boligkonsulent og mellom Nav hjelpemiddelsentral og 
Husbanken. 
 
Pr. 31.12.2016 har Fauske kommune en total lånportefølje på ca. kr. 66 400 000,- som utgjør 255 lån. 
Boligtilskuddene utgjør ca. kr. 1 830 000,-  fordelt på 25 tilskudd. 
 
Porteføljen inneholder også en del tidligere etableringslån. Startlån ble innført i januar 2003. Fauske 
kommune har ikke hatt noen tap på lånene siden startlån ble innført. Tapsrisikoen fordeles 25 prosent 
av startlånets restgjeld på tapstidspunktet av kommunen, staten tar tapsrisikoen for de siste 75 
prosentene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 



Med bakgrunn i Husbankens forskrift, kommunens retningslinjer og basert på erfaringer vil det med stor 
sannsynlighet fortsatt bli etterspørsel etter startlån. I de fleste saker vil fullfinansiering bli mest aktuelt. 
 
Ut fra en totalvurdering anser vi at det er behov for opptak av nye startlånsmidler på kroner 15 000 000. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 Kommunestyre  

 
 
Nytt skytterhus ved Fauske Idrettshall 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med samlokalisering 
med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for endelig 
behandling. 

 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.01.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med samlokalisering 
med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for endelig 
behandling. 
 

 
Vedlegg: 
09.01.2017 Vedlegg 1 1336366 

09.01.2017 Vedlegg 2 1336368 

09.01.2017 Vedlegg 3 1336369 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med samlokalisering 
med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for endelig 
behandling. 



 
 
Sammendrag: 
Valnesfjord Skytterlag har hatt avtale om leie av lokaler i kjelleren i Vestmyra ungdomsskole til 
skytebaneanlegg. Avtalen ble tegnet i 1980 og hadde da en varighet på 40 år. Deler av byggingen ble 
finansiert av tippemidler. Grunnet rivning av skolen og bygging av nye Vestmyra skole blir baneanlegget 
borte, og det har vært jobbet over tid med å finne erstatningslokaler. Avtalen har da løpt i 37 år. 
 
I prosessen har det vært nødvendig med en juridisk avklaring i forhold til hvem som er rettmessige eiere 
av avtalen som ble tegnet i 1980 ettersom det har vært navneendringer og splittinger i ulike lag utfra 
hvem som opprinnelig tegnet avtalen. Dette har vært en noe lengre juridisk styrt prosess hvor 
kommunen har konkludert med at det er Valnesfjord skytterlag som er forhandlingspart, og ikke Fauske 
og Sørfold pistolskyteklubb som har sitt utspring i sportsskyttergruppa i Valnesfjord skytterlag. 
 
Konsekvensene av at avtalen avsluttes 3 år før avtaleperioden er over har også vært en del av 
forhandlingene, uten at man har kommet til enighet om hvilke konsekvenser det eventuelt kan eller skal 
ha for begge parter. 
 
Men behovet for nytt anlegg er klart til stede og for tiden har skytterlaget tilgang til treningslokaler i 
Sulitjelma samfunnshus hvor Sulitjelma skytterlag har sin øvingsbane. Dette medfører lengre 
kjørestrekning for å kunne trene i det daglige, samt bortfall av mulighet til å arrangere egne stevner med 
de inntekter det innbefatter for klubben. 
  
Banen på Vestmyra ble også brukt som treningsarena av skytterlag fra Sørfold kommune, og som 
øvingsbane for både Fauske og Sørfold pistolskyteklubb og Politiet i Fauske.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Gjeldende leieavtale med Valnesfjord Skytterlag var på 40 år og avsluttes dermed ca. tre år før utløp av 
avtaleperioden. Skytterlaget mener avtalen gir automatisk rett til fornyelse i nye 40 år, og at kommunen 
er ansvarlige for å stille erstatningslokaler til disposisjon til skytterlaget ved bortfall av banen på 
Vestmyra. 
 
Kommunen er ikke enige i den juridiske retten til automatisk å forlenge avtalen i 40 år, men anerkjenner 
at avtalen brytes helt i slutten av avtaleperioden, og før utløp i 2020.  
 
Det har vært gjort sonderinger i forhold til kommunale bygg for å se på mulige erstatningslokaler, uten 
at dette arbeidet har ført frem til gode løsninger. Kommunen har dermed utfordret skyttermiljøet på 
Fauske til å komme med forslag til løsninger de mener dekker områdets behov for treningsanlegg, og da 
utfra en bane på minimum 15 meter og til småkalibrede våpen. Dette er av stor betydning for prosjektet 
omfang og kostnad ettersom en bane for våpen av grovere kaliber setter mye større krav til sikring og 
ventilasjon/avtrekk farlige gasser. 
 
Skytemiljøet i Fauske har svart på utfordringen og har levert forslag til 5 ulike lokasjoner for etablering 
av nytt anlegg. Noen av disse foreslås inn i bygg som er i privat eie i dag, mens andre forslag innebærer 
oppsett av nye bygg. 
 
Skytterlagenes forslag er som følger: 
 

1. Finneid. Kjøp av tomt fra byggeenttrepenør, som setter opp bygg. 



Se vedlegg mrk. 1.    Antatt kostnadsramme kr. 5.953.250.- 
 

2. Søbbesva. Kjøp av eksisterende bygg på Søbbesva.  

Se vedlegg mrk. 2.   Antatt kostnadsramme kr. 4.587.700.- 
 

3. I anslutning til Idrettshallen, Vestmyra. Skisse i vedlegg mrk. 3 korrigeres slik 

at et nytt bygg settes opp langs/inntil hallens sørlige langside. 
      Antatt kostnadsramme: kr. 3.715.767.- 

 
 
Kommunen har vurdert forslagene og ser alternativ 3  med å samlokalisere en ny skytebane med 
eksisterende idrettsanlegg i Idrettshallen som en løsning som er kostnadseffektiv og samtidig har 
flerbruksfordeler som er fordelaktige for alle parter. Hvis man bygger et nybygg i tilknytning til 
Idrettshallen med dør inn til korridor ved garderobene, vil man ha tilgang på fellesanlegg som 
garderober, toalett og kantine slik at frekvensen på bruken av disse økes uten at det gir kostnadsøkning 
for byggeprosjektet. 
 
På dette stadiet er det vanskelig å gi et nøyaktig kostnadsoverslag for prosjektet. Skytterlaget har gode 
avtaler med ulike leverandører og har fått foreløpige anslag på pris fra flere av disse i de ulike forslagene 
som presenteres. Innen skyttermiljøet finnes en rekke meget gode samarbeidspartnere som kan 
generere en betydelig dugnadsinnsats, både på materiell og maskinpark. 
 
Politiet og pistolskyteklubben trener med våpen og ammunisjon av grovere kaliber. Som nevnt tidligere i 
saksfremlegget vil bygging av en bane som handterer skyting av denne typen medføre kostnadsøkning i 
prosjektet, samt at denne formen for skyting i hovedsak foregår på lengre baner (20 – 50 meter). Politiet 
har signalisert interesse for å diskutere nærmere om hvordan et slikt anlegg kan se ut (de kan trene på 
15 - 20 meters bane) ettersom de nå er avhengige av å dra til Bodø for å gjennomføre obligatorisk 
trening. 
 
Det understrekes at dette er innledende opplysninger som må gjennomarbeides på forsvarlig vis og som 
vil danne rammen for investeringene. Utredning og videre prosjektering er påkrevet før man kan si noe 
om de totale kostnadene i prosjektet. 
 
Fauske kommune vil ut fra denne modellen stå som eier av bygget (som planlegges plassert i 
tilslutning/som et utbygg ved Idrettshallens søndre langside) og hensiktsmessige leieavtaler vil bli 
inngått. Slik vil man også oppnå momskompensasjon og tildeling av spillemidler ut fra prioriteringer som 
må gjøres av kommunestyret. 
 
Det nye anlegget konstrueres slik at man kan benytte seg av eksisterende garderobeanlegg og vil 
befeste Idrettshallen som et kommunalt senter for idrettsaktiviteter i Fauske. 
Igangsetting av arbeidene vil kunne skje i løpet av våren/sommeren 2017. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 

Med rivning av kjelleren i gamle Vestmyra skole har skytemiljøet på Fauske mistet deler av sine 
treningsmuligheter. Banen har etter som årene har gått blitt brukt av flere ulike aktører, også fra andre 
kommuner. Behovet for et nytt anlegg er tilstede, og kommunen er minimum ansvarlig for en eller 
annen form for kompensasjon i forhold til de resterende årene av avtalen (frem til 2020). I tillegg har 



kommunen et generelt ansvar for å legge til rette for en type aktivitet som gjennom veldig mange år har 
vært ansett som en viktig del av norsk kulturarv, og som har hatt og fortsatt har mange medlemmer og 
brukere. 

Det er i alles interesse å vurdere nærmere om politiets behov også kan være en del av både prosjekt og 
eventuell finansiering. De som har interesse og behov for skytetrening med pistol vil ikke kunne være en 
del av det foreløpig foreslåtte anlegget ettersom det er beregnet for småkalibrede våpen. Hvis 
konseptet også skal utvides til å innbefatte pistolskyting vil kostnadene øke uten at dette er regnet på 
foreløpig. Del-finansiering av andre interessenter, eller langsiktige leieavtaler med disse, vil eventuelt 
kunne kompensere for noe av kostnadsøkningen.  

Samarbeidet med Valnesfjord skytterlag og de tilhørende skyttermiljøene i Fauske har vært godt, selv 
om det har fremstått som noe uenighet i forhold til avtaletolkning. Det er et samlet ønske fra de i 
samarbeid med kommunen å få frem et nytt anlegg som kan ivareta deres behov i årene fremover, og 
som eventuelt også kan rekruttere nye medlemmer til aktiviteten. 
  
Det er pr. i dag fortsatt mange spørsmål som må besvares og ses i sammenheng med utfallet av 
prosjektering. 
 
Administrasjonen vil snarest mulig komme tilbake med budsjett som vil danne grunnlag for en tillatelse 
for oppføring av bygget i løpet av våren/sommeren 2017. 
 
Tidsplan:                    Vedtak i Kommunestyret 09.02.17.   
Vår 2017:                    Prosjektering 
Sommer 2017:          Bygging 
Tidlig høst 2017:          Ferdigstillelse 
 
Enhet kultur/idrett ønsker likevel, under forutsetning av vedtak, å gjøre sonderinger med skytterlaget 
om størrelsen/omfanget på dugnadsinnsats samt innlede arbeid for prosjektering. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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NM i Orientering og oppgradering av orienteringskart i Klungsetmarka 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Søknaden avslås. 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.01.2017 
Innstilling til formannskapet: 
Søknaden avslås. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Søknaden avslås. 
 
Sammendrag: 
 
Bodø & Omegn Idrettslag Orientering v/Morten Selnes (B.&O.I. Orientering) søker om bevilning,  
stor kr 100.000.- til delvis dekning av kostnader i forbindelse med oppgradering av orienteringskart for 
Klungsetmarka stadion. 
 
Saksopplysninger: 
 
NM-uka i orientering ble åpnet på Klungsetmarka stadion den 8. september 2016. 
 
Erfaringene tilsier at Fauske og Klungsetmarka er godt egnet som NM-arena for større 
Idrettsarrangementer  og derfor har B.&O.I. Orientering gjennomført en oppgradering av 
Fauske ILs kart over området.       
 
Kostnader, totalt:                    kr. 504.375 
 
Finansiering: 
Søknad om spillemidler          kr. 201.750  (på prioritert liste) 
Dugnadsinnsats                    «     60.000 



Egenkaptal                              «   242.625 
 
De oppgraderte kartene er fortsatt Fauske ILs eiendom. 
 
Fauske kommune inviteres til å¨bidra med kr. 100.000.- til formålet. 
Se vedlegg: Brev til ordfører av 08.12.2016. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Fauske kommune har ikke disponible midler i sitt budsjett i 2017 til å kunne bidra. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om tilskudd til gjenoppbygging av Titanic til bruk som base for Fjellfarer 
AS 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden innvilges med kr 300 000 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond til gjenoppbygging 
av Titanic, som base for Fjellfarer AS.  

 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 
nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en periode på tre 
regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om 
eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt 
inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  
 
 

 
Vedlegg: 
16.01.2017 Søknad Næringsfondet fra Fjellfarer AS(225600)(3) 1337069 

16.01.2017 Budsjett 2017-2019 1337070 

16.01.2017 Tilsagn IN Fjellfarer(225601) 1337071 

16.01.2017 F-sak 77/16 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENOPPBYGGING AV 
TITANIC TIL BRUK SOM BASE FOR FJELLFARER AS(227130) 

1337072 

 
Sammendrag: 
Fjellfarer AS ble etablert som aksjeselskap 1.1.15 etter å ha drevet som enkeltpersonforetak i 2014. Det 
ble samtidig gjort en omstrukturering av selskapet med dannelse av Fjellfarer Eiendom AS. Denne skal 
stå som eier av bygningsmassen i firmaet. Pr i dag er Fjellfarer AS under oppbygging med daglig leder i 
50 % stilling. 
 
Målet er å etablere et robust og attraktivt tilbud innen besøksnæringen, som kan bidra med guidede 
turer, overnatting og opplevelser. Med en slik utvidelse vil det på sikt være behov for å øke 
arbeidsstokken med 5 -7 ansatte. Dette vil kunne skje i en 3-5 årsperiode.  
 
Fjellfarer søkte om støtte fra Næringsfondet i Fauske kommune på kroner 500 000 til etableringen av 
Titanic i 2016, men den ble da utsatt da det ikke var tilgjengelig midler i fondet. Selskapet søker herved 
på nytt med samme forutsetningene som tidligere. 
 
 
Saksopplysninger: 
For å realisere planene som omfatter guiding, overnatting, bespisning og kurs, er det behov for å reise 



eget servicebygg. Mangel på overnattingsplasser samt kurs og konferansefasiliteter har gitt en mulighet 
i markedet, etter at Sulitjelma Hotell er blitt permanent mottakssenter.  
 
Forslaget om å flytte snekkerverkstedet til en bedre plassering, ble stoppet av kulturavdelinga i 
Nordland Fylkeskommune. For å finne en rask og bedre løsning ble det i samarbeid mellom Fauske 
kommune, Statskog, Norsk Luthersk Misjonssamband, Nordland Fylkeskommune og Fjellfarar AS, 
kommet fram til gjenoppbygging Titanic som den ordning.  
 
Bygget som i sin tid huste enslige arbeidsfolk (lauskarer som de ble kalt), brant ned for flere tiår siden og 
er nå planlagt gjenoppbygd med positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen. Mens det gamle 
snekkerverkstedet vil gjennomgå restaurering, etter anbefalinger og henvisning fra Nordland 
Fylkeskommune. 
 
Ved gjenoppbygging av Titanic får Fjellfarer etablert base for sin aktivitet i området. Bygget vil gi 
Fjellfarer flere bein å stå på med utleie av konferanserom, overnatting, guiding og aktiviteter i 
samarbeid med andre aktører. Da vil foretaket ha både kapasitet og mulighet til å bli en vesentlig aktør, 
ikke bare i området, men også for landsdelen. Bygget vil ligge helt inntil parkeringsplassen og 
tilrettelegges til bruk for personer med nedsatt funksjonsevne. Marked vil være i tilfang fra Nord-Norge, 
i tillegg til inn- og utland.  
 
I samarbeid med Innovasjon Norge har Fjellfarer nytt godt av ulike tilbud som har styrket bedriften i den 
fasen de nå er i. Innovasjon Norge har også bidratt med 500 000 i etableringsstøtte til kommersialisering 
og etablering av Titanic. Gjenoppbyggingen beløper seg til mer enn 4.000.000 kroner. Det er bidrag til 
denne finansieringen det nå søkes støtte til.  
 
Deler av investeringen vil gå fra egne midler, men i all hovedsak lån, og det er behov for å styrke 
etableringen slik at lånekostnadene blir så lave som mulig. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Gjennom bedriftsnettverket i Sulitjelma er utviklingen av besøksnæringen i Sulitjelmadalen gitt gode 
muligheter for utvikling. Fjellfarer er en del av dette nettverket og bidrar til at framdriften holdes på et 
godt nivå, der samarbeidet med andre aktører er viktig. Etter etableringen av Fjellfarer i 2015 har man 
fått en ny dimensjon og komplementering av reiselivsaktører i Sulitjelma. For at Fjellfarer skal kunne 
utvikles, er base på Jakobsbakken en forutsetning for å få selskapet til å bli en stabil aktør i vekst. 
 
Med støtte fra Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune signaliseres tro på prosjektet regionalt, i 
tillegg til at verningsmyndighetenes gjennom Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren ønsker om å 
medvirke til å styrke stedets særegenhet.  
 
Fjellfarers bidrag til å skape bærekraft i besøksnæringen, er betydelig. Samarbeidet mellom de ulike 
aktørene gir positive ringvirkninger til alle. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

Fjellfarer Eiendom AS 

v/Mona Mosti  

Froskedamsveien 7,  

8230 Sulitjelma 

 

 

Fauske kommune 

Næringsfondet  

v/Fauna 

8200 Fauske          Sulitjelma 18.03.16 

     

 

SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD TIL FJELLFARER EIENDOM 

AS 

Fjellfarer AS ble etablert som as 1.1.15 etter å ha drevet som enkeltpersonforetak i 2014. Planen 

er å etablere et robust og attraktivt tilbud innen besøksnæringen, som kan bidra med guidede 

turer, overnatting og opplevelser. Vårt mål er å ha 5-10 arbeidsplasser i løpet av 3 år og dette 

skal nås gjennom bygging av fasiliteter samt strategisk markedsføring. Vi foretok en 

omstrukturering av selskapet 1.1.16 og dannet da Fjellfarer Eiendom AS som skal stå som eier 

av bygningsmassen i firmaet. 

Pr i dag har Fjellfarer 1 ansatt i 50 % stilling som daglig leder samt guider som leies inn ved 

behov. Vi samarbeider med Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, Nord-Norsk reiseliv, 

Visit Bodø og øvrig næringsliv, spesielt gjennom bedriftsnettverket i Sulitjelma.  

Titanic – som i sin tid huste arbeidskarer (lauskarer som de ble kalt), men som også brant ned 

for flere tiår siden – planlegges gjenoppbygd. Med det får Fjellfarer etablert base for all aktivitet i 

området. Vi ser det som viktig å ha flere bein å stå på, og utleie av konferanserom og 

overnatting vil være noe av dette sammen med salg av ro, stillhet, nordlys, uvær, stjernehimmel, 

lyse sommernetter - alt krydret med historien fra stedet. Vi ser for oss et stort marked fra 

utlandet som søker Nord-Norge og «stillhet» og fjellvandring. Dette er iflg undersøkelser gjort av 

Nord-Norsk reiseliv det som etterspørres nå og som det selges mye av fra blant annet Troms og 

Tromsø. 

Bygget vil ligge helt inntil parkeringsplassen og tilrettelegges til bruk for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Vi ønsker å være bedriften som kan levere det meste og beste hvor naturen, 

fjellet og gruvehistorien her er basis for opplevelsen.  

I samarbeid med Innovasjon Norge har Fjellfarer nytt godt av ulike tilbud som har styrket 

bedriften i den fasen vi er nå. Bl.a. har vi støtte til mentortjeneste. Innovasjon Norge har også 

bidratt med 500 000 i etableringsstøtte til kommersialisering og etablering av Titanic. Som 

budsjettet viser, er kostnadene langt større enn som så (se vedlegg). Deler av investeringen vil 

gå fra egne midler, samt lån, og det er behov for å styrke etableringen slik at lånekostnadene blir 

så lave som mulig. 



 

 

Fjellfarer søker derfor om støtte fra Næringsfondet i Fauske kommune på kroner 500 000 til 

etableringen av Titanic. 

Med vennlig hilsen 

Mona Mosti, 

daglig leder  

Fjellfarer AS 

 

Vedlegg: Budsjett, finansieringsplan, kopi søknad Innovasjon Norge. 



Fjellfarer AS

Orgnr: 914.798.035                                                  

                                                                                                                                                                                                        

Dato: 12.01.17

BUDSJETT 2017-2019

INNTEKTER 2017 2018 2019

Turer/opplevelser 1/4/5 turer pr uke a 4000,- pr tur i 45 uker 180 000 720000 900000

Utleie av rom kr 6000/7000/8000,- pr uke i 40 uker 60 000 280000 320000

Utleie møterom 4000/5000/6000,- pr uke i 40 uker 40 000 200000 240000

Salg av Sellkaker Servering overskudd av salg 42 000 45 000 75000

Sum inntekter 322 000 1 245 000 1535000

UTGIFTER 2017 2018 2019

Festeavgifter Titanic - til Statskog 15000 15000 15000

Skatt Eiendomskatt, vann og avløp 15000 15000 15000

Vannavgift inn Jakobsbakken vannverk 15 000 15000 15000

Strøm Titanic 50 000 50000 50000

Forsikring Titanic 17 000 19000 25000

Lån m 3 % renter Renter av 4.000000,- 120 000 120000 120000

Renovasjon Iris 16 000 17000 20000

Driftskostnader Såpe, papir, vask, etc 17 000 19000 25000

IKT Data, internett, telefon, tv 23 000 26000 30000

Lønn 1 ansatt 450 000 750000 750000

Sum kostnader 738 000 1 046 000 1065000

�1
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENOPPBYGGING AV TITANIC TIL BRUK SOM 
BASE FOR FJELLFARER AS 
   
 
Vedlegg: 1. Søknad om tilskudd fra Fjellfarer Eiendom AS v/Mona Mosti 

2. Budsjett 2016 – 2018, Fjellfarer AS 
3. Tilsagnsbrev fra Innovasjon Norge 

 
Sammendrag: 
 
Fjellfarer AS ble etablert som aksjeselskap 1.1.15 etter å ha drevet som enkeltpersonforetak i 
2014. Det ble samtidig gjort en omstrukturering av selskapet med dannelse av Fjellfarer 
Eiendom AS. Denne skal stå som eier av bygningsmassen i firmaet. Pr i dag er Fjellfarer AS 
under oppbygging med daglig leder i 50 % stilling. 
 
Målet er å etablere et robust og attraktivt tilbud innen besøksnæringen, som kan bidra med 
guidede turer, overnatting og opplevelser. Med en slik utvidelse vil det på sikt være behov for å 
øke arbeidsstokken med 5 -10 ansatte. Dette vil kunne skje i en 3 årsperiode.  
 
Fjellfarer søker derfor om støtte fra Næringsfondet i Fauske kommune på kroner 500 000 til 
etableringen av Titanic. 
 
Saksopplysninger: 
 
For å realisere planene som omfatter guiding, overnatting, bespisning og kurs, er det behov for å 
reise eget servicebygg. Mangel på overnattingsplasser samt kurs og konferansefasiliteter har gitt 
en mulighet i markedet, etter at Sulitjelma Hotell er blitt permanent flyktningmottak. Dette 
oppsto etter at plan om etablering av snekkerverkstedet, som et mindre servicebygg lå til 
vurdering. 
 
Forslaget om å flytte snekkerverkstedet til en bedre plassering, ble stoppet av kulturavdelinga i 
Nordland Fylkeskommune. Samtidig ble hotellet på stedet stengt for publikum. For å finne en 
rask og bedre løsning har kommunen i samarbeid med Statskog, Norsk Luthersk 
Misjonssamband, Nordland Fylkeskommune og Fjellfarar AS, kommet fram til en løsning med å 
bygge opp igjen Titanic.  
 
Bygget som i sin tid huste enslige arbeidsfolk (lauskarer som de ble kalt). Bygningen brant ned 
for flere tiår siden og er nå med positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen, planlagt 



gjenoppbygd. Også det gamle snekkerverkstedet vil gjennomgå restaurering, etter anbefalinger 
og henvisning fra Nordland Fylkeskommune. 
 
Slik får Fjellfarer etablert base for all aktivitet i området. Med flere bein å stå på gjennom utleie 
av konferanserom og overnatting, guiding og aktiviteter i samarbeid med øvrige aktører, vil 
Fjellfarer ha både kapasitet og mulighet til å bli en vesentlig aktør, ikke bare i området, men for 
landsdelen. Bygget vil ligge helt inntil parkeringsplassen og tilrettelegges til bruk for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Marked vil være i tilfang fra Nord-Norge, i tillegg til inn- og utland.  
 
I samarbeid med Innovasjon Norge har Fjellfarer nytt godt av ulike tilbud som har styrket bedriften i 
den fasen de nå er i. Innovasjon Norge har også bidratt med 500 000 i etableringsstøtte til 
kommersialisering og etablering av Titanic. Gjenoppbyggingen beløper seg til mer enn 4.000.000 
kroner. Det er bidrag til denne finansieringen det nå søkes støtte til.  

Deler av investeringen vil gå fra egne midler, men i all hovedsak lån, og det er behov for å styrke 
etableringen slik at lånekostnadene blir så lave som mulig. 

 
Som budsjettet viser, er kostnadene langt større enn dette (se vedlegg). Deler av investeringen vil 
gå fra egne midler, samt lån, og det er behov for å styrke etableringen slik at lånekostnadene blir 
så lave som mulig. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Gjennom bedriftsnettverket i Sulitjelma er utviklingen av besøksnæringen i Sulisdalen gitt gode 
muligheter for utvikling. Fjellfarer er en del av dette nettverket og bidrar til at framdriften holdes 
på et godt nivå, der samarbeidet med andre aktører er viktig. Etableringen av base på 
Jakobsbakken er en forutsetning for å få selskapet til å bli en stabil og god aktør i området.  
 
Med støtte fra Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune signaliseres tro på prosjektet 
samt tegn fra verningsmyndighetenes ønske om å bidra til å styrke stedets særegenhet. 
 
Fjellfarers bidrag til å skape bærekraft i besøksnæringen, er betydelig. Samarbeidet mellom de 
ulike aktørene, gir positive ringvirkninger til alle.  
 
Rådmannen og Fauna KF er i utgangspunktet positiv til søknaden fra Fjellfarer AS. Det er 
imidlertid ikke tilgjengelige midler på kommunens næringsfond, og vi er derfor ikke i stand å 
imøtekomme søknaden.  
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 

 
Søknaden avslås med bakgrunn i at kommunen ikke har disponible midler på 
næringsfondet.  

 
 
FOR-077/16 VEDTAK-  03.05.2016 

 
Ronny Borge (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 



H’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
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Søknad om kjøp av tilleggsarealer i tilknytning til Hammerveien 1 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

SA-Anlegg AS innvilges erverv av 2100m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr.103 
bnr.11. på Vestmyra. 
 
Prisen på ervervet settes til kr.180 .- 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 - 17.01.2017 
Innstilling til formannskapet: 

SA-Anlegg AS innvilges erverv av 2100m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr.103 
bnr.11. på Vestmyra. 
 
Prisen på ervervet settes til kr.184 .- 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: 
21.10.2016 103/1169 -søknad om kjøp av tilleggsarealer 1329769 

21.10.2016 kart tilhørernde Hammerveien 1 1329770 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannen endret prisen etter feil i indeks:  
Kr. 184,- pr. m2 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 



PLUT- 011/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

SA-Anlegg AS innvilges erverv av 2100m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr.103 
bnr.11. på Vestmyra. 
 
Prisen på ervervet settes til kr.184 .- 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. 
 

 
Sammendrag: 
Firmaet SA anlegg har tidligere ervervet gnr.103 bnr. 1169 i Hammerveien på Vestmyra.  
De søker nå om tilleggsarealer som grenser til eiendommen for å utvide uteområdene til firmaets 
virksomhet. 
 
Saksopplysninger: 
SA anlegg ønsker å kjøpe tilleggsarealer på ca 2100m2  fra eiendom tilhørende  Fauske kommune 
gnr.103 bnr.11. 
Arealet er ikke regulert i detaljreguleringsplan. I gjeldende kommuneplan er formålet 
forretning/industri.  
Planlagt bruk er i samsvar med formålet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Arealet til kommunen er omkringliggende  areal etter fradeling til industribyggene til SIVA. Det omsøkte 
arealet har liten verdi utover tilleggsareal for eksisterende bygg. 
Men arealet mot Fuglveien  er mer verdifullt for eventuell etablering av industri/lager.  
Tilleggsarealet berører kvikkleiresone jfr. NGI-rapport 20091761-1-kvikkleirekartlegging-kartblad Fauske 
2129IV. 
Eventuelle tiltak i disse områdene. Bygging, massearrondering) må derfor avklares gjennom geoteknisk 
vurdering. Arealet på nordsiden var tiltenkt veitrase, men tilgang til bakenforliggende områder kan 
gjøres på sørsida eller direkte fra Fuglveien. 
 
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/35570     
 Arkiv sakID.: 16/12193 Saksbehandler: Gunnar Myrstad 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
012/17 Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017 
009/17 Formannskap 31.01.2017 

 
 
Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommune gnr 56 bnr 23 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Per Arild Løkås innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 56 bnr 
23 i Løkåsen i Valnesfjord 
 
Prisen på ervervet settes til kr. 311,- i henhold regulativet indeksregulert. 
 
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 - 17.01.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Per Arild Løkås innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 56 bnr 
23 i Løkåsen i Valnesfjord 
 
Prisen på ervervet settes til kr. 309,- pr.  m2 i henhold regulativet indeksregulert. 
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 

 
Vedlegg: 
25.11.2016 56/44 - Per Arild Løkås - Søknad om fradeling av tomt 1332831 

28.11.2016 Kart 1332832 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannen endret prisen etter feil i indeks:  
Kr. 309,- pr. m2 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 012/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 



Per Arild Løkås innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 56 bnr 
23 i Løkåsen i Valnesfjord 
 
Prisen på ervervet settes til kr. 309,- pr.  m2 i henhold regulativet indeksregulert. 
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 

 
Sammendrag: 
Per Arild Løkås søker om erverv av tilleggs tomt  på ca 200 m2 til eiendom gnr 56 bnr 44 fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 56 bnr 23 i Løkåsen i Valnesfjord. 
Område er regulert til friområde(park og idrett) 
Arealet som søkes ervervet ligger inn til søkerens tomt, 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tilleggsarealet ligger i ytterkant av friområde. Plassering og størrelse på 200 m2 gjør at arealet  ikke vil 
være til ulempe for det regulerte formålet.  
Fradelingen må utføres  på en måte som gjør at dagens område/areal blir sammenhengende og at 
dagens eiendomslinjer følges. 
 
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forespørsel om kjøp av tilleggsareal på ca 200 m2 fra Bjørn Kielland, Einerrveien 
7 gnr.102 bnr. 174 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Bjørn Kielland innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom.  
Arealet framkommer ved å forlenge grenselinja fra gnr.102 bnr. 184.  
Arealet skal holde en avstand til senterlinje Rognveien på 8 meter. 
Prisen på ervervet settes til kr. 307.- pr. m2 indeksregulert. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer i vedtatte retningslinjer. 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.01.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Bjørn Kielland innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom.  
Arealet framkommer ved å forlenge grenselinja fra gnr.102 bnr. 184.  
Arealet skal holde en avstand til senterlinje Rognveien på 8 meter. 
Prisen på ervervet settes til kr. 309.- pr. m2 indeksregulert. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer i vedtatte retningslinjer. 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Vedlegg: 
03.01.2017 Kart 1335734 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannen endret prisen etter feil i indeks:  
Kr. 309,- pr. m2 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 013/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Bjørn Kielland innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom.  
Arealet framkommer ved å forlenge grenselinja fra gnr.102 bnr. 184.  
Arealet skal holde en avstand til senterlinje Rognveien på 8 meter. 



Prisen på ervervet settes til kr. 309.- pr. m2 indeksregulert. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer i vedtatte retningslinjer. 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Sammendrag: 
Søkeren ønsker å kjøpe  Fauske kommunes areal som ligger mellom eiendommen gnr.102 bnr 174 og 
Rognveien. Arealet er på ca 200 m2 (kart vedlagt). 
Mellom eiendommene i Eineveien og nord-østover langs Rognveien ligger i dag et ubenyttet areal som i 
kommuneplanen er avsatt til boligområde. Den sør-vestre delen av dette arealet, som ligger inntil 
eiendommen 174 er et lite areal og har derfor liten interesse som disponibelt areal for kommunen. Fra 
eiendommen bnr. 184 og videre nord-østover langs Rognveien får område større bredde og er derfor 
mer egnet til friområde. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på offentlige 
parkeringsplasser  i Fauske kommune. 
 

 
Sammendrag: 
I statsbudsjettet for 2017 er det innført en nasjonal, bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal 
betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder 
bompenger, ferje og parkering. 
Det betyr at kommunene som har vedtatt å innføre full betaling for parkering ikke vil ha lov til å kreve 
inn samme avgift for nullutslippsbiler som for øvrige biler. 
I Norge er det 2,6 mill biler  dvs. 1 bil pr 2. innbygger. 
Utfra dette vil det være i  Fauske ca 4.500 biler. I følge Saltenposten er det 61 registrerte elbiler i Fauske. 
De vil utgjøre 1,5 % av bilparken. Grovt regnet vil det utgjøre 0,75 % av inntektene til 
parkeringselskapet.  
Det er lov å innføre halv takst. Det vil si at det må omskiltes for elbiler. Automatene og takstene må 
programmeres, slik at elbiler betaler halv takst . Har ikke gjort noen beregninger, men dette kan bli fort 
bli lite lønnsomt.  
Gratis elbilparkering gir godt omdømme for Fauske og et lite bidrag til at folk velger butikkene i gata 
framfor butikker som har  betalingsfri parkering. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Mellomoppgjøret 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til aktuelle 
problemstillinger og spørsmål ved vårens mellomoppgjør. 

 
Vedlegg: 
17.01.2017 Debatthefte - KS spør 2017 1337090 
 
Sammendrag: 
KS inviterer sine medlemmer til dialog om mål og prioritering ved vårens mellomoppgjør. Det skal i 
utgangspunktet kun forhandles om lønnsreguleringer. Flere lønnsendringer for 2017 ble lagt allerede i 
2016-oppgjøret, så handlingsrommet er stramt.  
 
I vedlagte debatthefte ligger både anbefalinger og spørsmål.  
 
KS oppfordrer til at problemstillingene/spørsmålene behandles politisk av den enkelte kommune i 
forkant av de regionale strategikonferansene. På konferansene vil det bli presentert mer utfyllende og 
oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår 
fylkesvise oppsummeringer og vedtak som en viktig del i KS’ forhandlingsmandat. 
 
En del sentrale begreper 
 
Hovedavtalen  
Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler, bl.a. om 
forhandlingsordning, partsforhold og samarbeid i arbeidslivet. 
Hovedavtalen er prolongert ut 2017. 
 
HTA  
HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, inngått mellom KS 
og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2018 og regulerer lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Lønnsglidning 
Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke følger av tarifftillegg. 
Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn ved skifte av stilling eller at ny medarbeider får 
høyere eller lavere lønn enn den som sluttet. Glidningen regnes inn i den økonomiske rammen for 
lønnsoppgjøret. 
 
Overheng 
Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger 



over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det 
neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. 
 
Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i 
året. Overhenget regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 
 
Økonomisk ramme 
Angir lønnsoppgjørets kostnad, det vil si hvor mye lønnsveksten øker fra et kalenderår til neste. 
Lønnsoppgjør beregnes som årslønnskostnad. 
  
Frontfagmodellen 
Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. 
Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og legger 
premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor 
den enkelte sektor og blir førende for KS-området. 
 
Pott 
Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt.4.A.1) om lønnstillegg. 
 
Særavtaler 
Dette er tariffavtaler som inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler, sentrale generelle særavtaler 
(SGS), sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) og lokale særavtaler. Særavtalene regulerer spesifikke 
lønns- og arbeidsvilkår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller særskilte vilkår for spesifikke 
yrkesgrupper, som for eksempel leger og undervisningspersonalet. Forhandlingene om SGSene skjer 
mellom KS og forhandlingssammenslutningene og SFS forhandles mellom KS og de forbund som har 
interesser i saken.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Sammendrag: 
KS inviterer sine medlemmer til dialog om mål og prioritering ved vårens mellomoppgjør. Det skal i 
utgangspunktet kun forhandles om lønnsreguleringer. Flere lønnsendringer for 2017 ble lagt allerede i 
2016-oppgjøret, så handlingsrommet er stramt.  
 
I vedlagte debatthefte ligger både anbefalinger og spørsmål.  
 
KS oppfordrer til at problemstillingene/spørsmålene behandles politisk av den enkelte kommune i 
forkant av de regionale strategikonferansene. På konferansene vil det bli presentert mer utfyllende og 
oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår 
fylkesvise oppsummeringer og vedtak som en viktig del i KS’ forhandlingsmandat. 
 
En del sentrale begreper 
 
Hovedavtalen  
Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler, bl.a. om 
forhandlingsordning, partsforhold og samarbeid i arbeidslivet. 
Hovedavtalen er prolongert ut 2017. 
 
HTA  
HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, inngått mellom KS 
og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2018 og regulerer lønns- og arbeidsvilkår. 
 



Lønnsglidning 
Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke følger av tarifftillegg. 
Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn ved skifte av stilling eller at ny medarbeider får 
høyere eller lavere lønn enn den som sluttet. Glidningen regnes inn i den økonomiske rammen for 
lønnsoppgjøret. 
 
Overheng 
Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger 
over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det 
neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. 
 
Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i 
året. Overhenget regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 
 
Økonomisk ramme 
Angir lønnsoppgjørets kostnad, det vil si hvor mye lønnsveksten øker fra et kalenderår til neste. 
Lønnsoppgjør beregnes som årslønnskostnad. 
  
Frontfagmodellen 
Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. 
Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og legger 
premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor 
den enkelte sektor og blir førende for KS-området. 
 
Pott 
Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt.4.A.1) om lønnstillegg. 
 
Særavtaler 
Dette er tariffavtaler som inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler, sentrale generelle særavtaler 
(SGS), sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) og lokale særavtaler. Særavtalene regulerer spesifikke 
lønns- og arbeidsvilkår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller særskilte vilkår for spesifikke 
yrkesgrupper, som for eksempel leger og undervisningspersonalet. Forhandlingene om SGSene skjer 
mellom KS og forhandlingssammenslutningene og SFS forhandles mellom KS og de forbund som har 
interesser i saken.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmann har gjennomgått og vurdert utfordringene i vedlagte debatthefte. 
 
Til Mellomoppgjøret 2017 spør KS: 
 

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? 

 
 
Om partene sentralt enes om et resultat som gir større disponibel ramme for årets oppgjør enn 
gjeldende protokoll sier ( - der lokal pott er satt til 0,9 % -  ) bør disse midlene gå uavkortet til å øke 
potten og med konkrete sentrale føringer.  
 
Det ideelle hadde vært å sikre en god prosess med god tid til lokal medvirkning. Lokale forhandlinger bør 
gjennomføres på vinter/våren året etter det sentrale oppgjøret med virkning pr 01.01.   
 



 
2. Ser kommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer? 

 
Frikjøpsordningen slik den er formulert i Hovedavtalens del B § 3-3 c) i dag er lite hensiktsmessig og 
kostbar for arbeidsgiver, spesielt der den aktuelle organisasjonen har svært få medlemmer. Ettersom 
Tillitsvalgte etter § 3-4 uansett har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver, burde det vært en nedre 
grense for delvis frikjøp. Ved en liten frikjøpsprosent er det vanskelig å planlegge møter med Tillitsvalgte 
i den frikjøpte tiden. Tid til kontakt med arbeidsgiver kommer derfor i hovedsak i tillegg frikjøpt tid. 
Medlemstallet bør iallfall være så stort at forholdet mellom hhv. 375 og 275 utgjør minst 20 % (stilling). 
 

3. Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017?  

I så fall – hvilke endringer? 
 
Fauske kommune støttet KS’ arbeid med endringer i Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet – 
SFS 2213 sist denne var oppe. Vi ønsker en avtale som gir økt fleksibilitet og lokalt handlingsrom når det 
gjelder disponering av lærernes arbeidstid. 

 
Arbeidsgiver har en svært begrenset styringsrett i dag med dette utgangspunktet: 

 
«5.1 - Organisering av arbeidstiden 
 

Arbeidstid på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. Arbeidstiden på 
skolen kan maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke og fremkommer av 
oversikt med start og sluttidspunkt som angir arbeidstid på skolen den enkelte dag og/eller 
uke for den enkelte lærer. 
……… 
Dersom partene ikke kommer fram til noe annet kan forhandlingene om arbeidstid på 
skolen ta utgangspunkt i følgende tabell: 
……… 
 
Ved uenighet om hvilken løsning som skal velges, sendes tvisten inn til de lokale parter i 
kommunen/fylkeskommunen. Hvis partene på kommune/fylkeskommunenivå ikke blir 
enige, gjelder det forslaget med minst omfang av arbeidstid på skolen. Resultatet må ikke 
ligge under tabellens rammer for det aktuelle skoleslag.» 
 

Vår erfaring er at arbeid med å avtale andre arbeidstidsordninger er bortkastet tid – ettersom vi 
erfaringsmessig alltid blir stående igjen med den sentrale bestemmelsen - det forslaget med minst 
omfang av arbeidstid på skolen. 

 
Vi stiller oss noe tvilende til KS’ påstand i debatthefte om at det har vært gode og konstruktive prosesser 
lokalt, ettersom det samtidig er slik at skoleledere og skoleeiere som har ønsket endringer ikke ser noe 
resultat av disse prosessene. 

 
Skal det bli en reell endring, må sentralt regelverk endres slik at det gir arbeidsgiver større styringsrett 
og innflytelse på organisering av oppgaver og arbeidstid. 
 

4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære 
stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 



 
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og hensiktsmessig 

bistand, slik at flere kommer i jobb? 

 
Det bør kunne forventes at kommuner og fylkeskommuner ansetter personer med nedsatt 
funksjonsevne i ordinære stillinger, selv om det medfører en viss tilrettelegging. Det er viktig å spre 
suksesshistorier som viser til de gode eksemplene på slikt. 

 
Kommuner og fylkeskommuner har imidlertid et større forventningspress og strammere rammer enn 
noen gang for å løse alle tjenesteoppgavene. Tilretteleggingen kan derfor ikke medføre merkostnader 
over tid eller gi andre arbeidstakere en varig merbelastning. Som arbeidsgiver må vi derfor kreve en 
normal arbeidsytelse i de tilfellene der vi yter ordinær lønn. Det burde kunne opprettes faste stillinger 
for personer med varig nedsatt funksjonsevne. Et annet alternativ vil være å gi varig tilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner med utgangspunkt i den enkeltes varig reduserte ytelsesevne eller krav 
til særskilt tilrettelegging. 
 
Videre bør NAV bidra til relevante kompetansegivende tiltak slik at aktuelle arbeidssøkere kvalifiserer 
seg i henhold til hva kommunene trenger. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Innhold

TIL KOMMUNER OG 
FYLKESKOMMUNER 

Våren 2016 var det hovedoppgjør,  
og for første gang klarte partene å 
komme til enighet uten mekling i et 
slikt oppgjør. Det var svært mange 
veldig fornøyd med.

I 2017 er det mellomoppgjør der de 
sentrale partene i utgangspunktet 
bare skal forhandle om lønnsregule-
ringer. Flere lønnsendringer for 2017 
ble lagt allerede i 2016-oppgjøret, så 
handlingsrommet er stramt.

I tillegg til mellomoppgjøret skal  
Hovedavtalen og flere viktige sær- 
avtaler reforhandles i 2017. Det gjelder 
Kommunelegeavtalen, Arbeidstids- 
avtalen for undervisningspersonale  
og Særavtalen for barnehager, SFO 
og skole som alle utløper 31.12.2017. 

Før KS´ Landsting i 2016 hadde vi en 
bred medlemsdialog om utenforskap. 
Uttalelsene fra Landstinget følges opp 
i KS´ langtidsplaner. På arbeidsgiver-
området ser vi blant annet nærmere 
på rekruttering av de som står utenfor 
arbeidslivet. 

Hovedstyret i KS vedtar mandatene 
for forhandlingene. Dette skjer etter 
bred forankring i kommuner og 

Til kommunene 
og fylkeskommunene

fylkeskommuner, og på de fylkesvise 
strategikonferansene som KS arran-
gerer. Strategikonferansene er viktige 
for å sikre at kommunesektoren står 
samlet bak behov og prioriteringer. 
Det gir KS en solid forhandlingsposi-
sjon og sikrer grunnlaget for å oppnå 
et godt forhandlingsresultat på vegne 
av medlemmene. 

Debattheftet gir en oversikt over 
sentrale problemstillinger som kan bli 
aktuelle under forhandlingene i 2017 
og stiller spørsmål som KS ønsker 
svar på. Svarene danner grunnlaget 
for KS´ forhandlingsmandat.

KS i fylkene inviterer til strategi- 
konferanser og fylkesmøter i perioden 
januar–mars 2017. Her presenteres 
det mer utfyllende og oppdatert 
informasjon som grunnlag for dialog 
og debatt.

Medlemmenes involvering er ikke over 
etter å ha gitt KS tilbakemelding før 
forhandlingene. Det er også svært  
viktig at medlemmene svarer når Ho-
vedavtalen blir sendt på uravstemning.

God debatt!

Oslo, november 2016

Lasse Hansen
Administrerende direktør



Barnehage og skole skal fremme trivsel, læring og god helse 
slik at barn og unge er forberedt til et aktivt samfunnsliv. Det 
er forventet at kommunene finner innovative løsninger for å 
dempe frafallet i videregående skole. Den demografiske 
utviklingen vil kreve store ressurser og mange ansatte i  
eldreomsorgen fremover. «Et arbeidsliv med plass for alle»  
var overskriften på en av uttalelsene fra KS Landsting i 2016. 
Hva gjør vi for å lykkes med det målet?

For å få til disse oppgavene, har kommunene gode mulig- 
heter for å se ulike tjenesteområder i sammenheng. 

Omstilling skjer hver dag i norske kommuner. Digitalisering 
og tjenesteutvikling innebærer endringer i organisering og 
oppgaveløsning. Det kan også gi effektive arbeidsprosesser 
og frigjøre ressurser som kan brukes på andre måter for å 
sikre gode tjenester. Kommuner og fylkeskommuner er inne i 
reformprosesser for tiden, noe som igjen utfordrer organisa-
sjonsformer og samarbeid.

Driften av norske kommuner og fylkeskommuner baserer seg 
på et godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og 
deres organisasjoner. Hovedavtalen, som legger grunnlaget 
for samarbeidet, bygger på to grunnleggende prinsipper: 
Kommunen og fylkeskommunen styres av folkevalgte og 
ansatte har medbestemmelse og medinnflytelse over sin  
egen arbeidssituasjon. 

I tillegg til Hovedavtalen reguleres lønns- og arbeidsvilkår 
gjennom Hovedtariffavtalen og særavtaler som gjelder enkelte 
tjenesteområder. Alle disse avtalene er med på å danne  
rammer for den kommunale og fylkeskommunale driften  
og for hvordan arbeidet kan organiseres.

Forbedringstiltak og kvalitetsutvikling må kunne gjennomføres 
innenfor rammene av det avtaleverket som finnes. Og, avta-
lene må «henge med i tiden». De skal være utformet slik at 
kommunene lykkes med å få til nødvendig tjenesteutvikling  
og nyskaping. 

Kommunen er til for innbyggerne og skal sikre dem et godt og likeverdig 
velferdstilbud gjennom hele livet. Det stilles høye krav til kvalitet på tjenestene. 
Kompetanse og kontinuerlig læring hos de ansatte og god organisering av 
arbeidet er avgjørende for å kunne levere tjenester av god kvalitet.  

Kommunal sektor i stadig utvikling

Helse og omsorg, undervisning 
og barnehager er de største 

tjenesteområdene med henholdsvis 
136 500, 126 000 og 40 600 

årsverk?1 

VISSTE DU AT...
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Hovedtariffoppgjøret i 2016 virker inn på  
handlingsrommet i 2017
Tariffoppgjøret i 2017 er et mellomoppgjør der de sentrale par-
ter i utgangspunktet kun skal forhandle om lønnsreguleringer. 

Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 ble lønnskapitlene samordnet 
slik at undervisningspersonale og andre stillingsgrupper i kap. 
4 nå tilhører ett og samme kapittel, med samme lønnstabell. 
Innfasingen gjøres over to år. Partene har derfor allerede avtalt 
sentrale lønnstillegg for 2017 per 1.8.2017. Når samordning- 
en av lønnskapitlene er gjennomført med virkning fra samme 
dato, har lærergruppene og de øvrige stillingsgruppene med 
like lang utdanning lik garantilønn og like tillegg for ansiennitet 
basert på krav til utdanningens lengde. 

De avtalte sentrale lønnstilleggene, avsetningen til lokale 
forhandlinger, beregnet overheng og anslått lønnsglidning, 
innebærer at om lag 2,2 prosent av årslønnsvekstrammen er 
bundet opp før forhandlingene starter. Dersom det blir rom for 
en høyere årslønnsvekst enn det som allerede er disponert, vil 
dette i så fall være beskjedent. 

Mellomoppgjøret 2017 
– Økonomiske rammer 
Norsk økonomi er i bedring. Fra en reallønnsnedgang i 2016, anslås 
det en svak reallønnsvekst i 2017. Før partene møtes til forhandlinger, 
er om lag 2,2 prosent av årslønnsveksten allerede disponert. KS vil 
gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at det blir gjennom-
ført et ansvarlig lønnsoppgjør i samsvar med premissene for 2017.

De sentrale forhandlingene omfatter 
om lag 422 000 personer som utfører 
om lag 330 000 årsverk? Den samlede 
lønnsmassen inklusiv sosiale kostnader 

utgjør ca. 231 milliarder kroner.2 

VISSTE DU AT...

MELLOMOPPGJØRET 2017



5

Finansdepartementet SSB Norges Bank

3,2 

2,6 2,7 

2,0

2,7 

2,0

Prognoser Konsumprisindeks 
(KPI) i 2017 i prosent

Prognoser for nominell årslønns-
vekst fra 2016-2017 i prosent

Lokale forhandlinger i 2017
Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret er avtalt mellom 
partene. Det går i korte trekk ut på at forhandlingene skal 
føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen 
og utsiktene for 2017 og at lønnsutviklingen for arbeidere og 
funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrige offentlige 
ansatte og andre sammenlignbare tariffområder legges til 
grunn. Anslaget for en troverdig ramme i frontfaget 2017 er 
også en del av grunnlaget. 

Gitt forutsetningene over, legger partene til grunn at det i 
2017 avsettes midler til lokale forhandlinger (i HTA kapittel 4) 
på 0,9 prosent per 1.9.2017. KS har overfor partene fremført 
at eventuelle disponible midler i 2017 bør brukes til å justere 
den lokale potten. 
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KS SPØR

1. Hvordan kan en eventuell endret 
disponibel ramme brukes til å justere 

den lokale potten?

MELLOMOPPGJØRET 2017
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Pensjon
Partene ble i hovedtariffoppgjøret 2016 enige om å fortsette 
arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til 
den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten. 

Det partssammensatte pensjonsutvalget i KS-området har 
gjennom Pensjonskontoret fått utarbeidet rapporter om uttak 
av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrense og en  
rapport om kjønns- og likestillingsperspektivet (ferdig  
desember 2016). 

I tillegg pågår det en dialog med partene omkring pensjons-
spørsmål. Arbeidet i staten skjer i form av utredninger og 
møter, uten at det er satt klare tidsfrister.

Fordi staten ikke har kommet så langt med sitt arbeid, ligger 
det ikke an til at pensjon blir forhandlingstema i 2017. KS 
ønsker, som tidligere sagt, å følge staten med utgangspunkt i 
felles regelverk.

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på at lønnsveksten  
skal tilpasses det konkurranseutsatt sektor kan leve med over tid. 
Frontfagsmodellen, som alle partene i arbeidslivet slutter seg til,  
innebærer at avtale- og forhandlingsområder med store innslag av 
internasjonalt konkurranseutsatte virksomheter forhandler og slutter 
avtaler først. 

Frontfaget har tradisjonelt vært Verkstedoverenskomsten/Industri- 
overenskomsten ved forbundsvise oppgjør og det bredere LO- 
NHO-området ved sentrale/samordnede oppgjør. Resultatet her virker 
som en norm for de påfølgende lønnsoppgjør i andre tariffområder. 

Frontfagsmodellen sikrer en sunn samfunnsøkonomi med et sterkt og 
konkurransedyktig arbeidsliv og høy sysselsetting, samt at man unngår 
at lønnsveksten over tid ikke blir høyere enn hos våre handelspartnere.

DETTE ER FRONTFAGET

MELLOMOPPGJØRET 2017
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Hovedavtalen fikk ved en omfattende revisjon i 2002, et innhold og 
en form som partene siden har videreutviklet.  Avtalen er i dag et godt 
utgangspunkt for samarbeid på alle nivåer og for utvikling av kvalitativt 
gode tjenester i Kommune-Norge.

Hovedavtalen

Hovedavtalen er en viktig avtale som partene har utviklet  
over lang tid. Avtalen er inngått for å skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer og den  
er et virkemiddel for utvikling av kvalitativt gode tjenester i 
sektoren. Hovedavtalen utløper 31.12.2017.

Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom  
partene, både på sentralt og lokalt nivå. Hovedavtalen inne-
holder bestemmelser om blant annet forhandlingsordningen, 
tvisteløsninger, samarbeid og medbestemmelse mellom 
partene. Reglene om samarbeid har en formålspreget form. 
Dette har sammenheng med at Hovedavtalen dekker en 
sektor med stort mangfold og variasjon.  

Hovedavtalen gjennomgikk som nevnt en stor revisjon i 2002. 
Frem til revisjonen gjeldende fra 2014 ble det inngått fire-årige 
avtaler. Gjeldende avtale ble inngått per 1.1.2016 og løper ut 
31.12.2017. De viktigste endringene de siste 10 årene har 
vært enigheten om et tydeligere felles formål, tilpasninger til 
etableringen av KS Bedrift som selvstendig tariffpart og nær-
mere regulering av medbestemmelsesordningen ved kommu-
nal samhandling og interkommunalt samarbeid. Det siste er 
særlig relevant i forbindelse med endret kommunestruktur. 

Samhandlingen mellom partene på alle nivå fungerer  
gjennomgående godt. Hovedavtalen er lite omtvistet og  
gir partene lokalt et handlingsrom for å finne felles løsninger. 
KS og sammenslutningene har i felleskap utviklet og holdt 
felles opplæring i Hovedavtalen, henholdsvis i 2007, 2010 
og 2016. Som et bidrag til felles forståelse av Hovedavtalens 
enkelte bestemmelser, har sammenslutningene blitt involvert i 
KS´ arbeid med utviklingen av egne B-rundskriv om avtalen. 

Nærmere 2 300 arbeidsgiverrepresentanter 
og tillitsvalgte deltok på fellesopplæring 

i Hovedavtalen i 2016?3 

VISSTE DU AT...

HOVEDAVTALEN
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2. Ser kommunen/fylkeskommunen 
behov for endringer i Hovedavtalen? 

I så fall – hvilke endringer?

HOVEDAVTALEN

KS SPØR
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Tre sentrale forbundsvise særavtaler utløper 31.12.2017 – Kommunelegeavtalen, Arbeidstids-
avtalen for undervisningspersonalet og Særavtalen for barnehager, SFO og skole. Innbyggerne 
forventer at tjenestene innenfor helse- og utdanningsområdet er av høy kvalitet og avtalene må 
fungere som gode verktøy for å få dette til. God ledelse er også avgjørende for at ressursene 
som er til rådighet blir brukt best mulig.

Særavtaleforhandlinger i 2017

Det er viktig med en bred medlemsdialog før forhandlingene, 
både for å dele erfaringer om hvordan avtalene fungerer 
lokalt, og for å avklare krav og forventinger til hvilke justeringer 
det eventuelt vil være behov for. 

Det er KS’ Hovedstyre som gir mandat for disse forhandlingene 
og som har fullmakt til å vedta resultatet.  

Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for fastlønte 
leger i hel- og deltidsstillinger for alle typer legearbeid i 
kommunehelsetjenesten. Arbeidstid og godtgjøring for 
legevaktslegene utgjør en sentral del av avtalen. Dette gjelder 
legevakt både på dagtid og utenfor ordinær åpningstid for så 
vel kommunale som interkommunale ordninger.

Fra 1.5.2018 er det kun lege som er spesialist i allmennme-
disin eller godkjent allmennlege med tre års veiledet tjeneste 
som kan ha legevakt alene. Hvis ikke legen fyller kravene, må 
legevakten ha kvalifisert bakvakt. Dette gjelder også for leger 
med hjemmevakt. Planlegging og organisering av legevakten 
må ses i sammenheng med vernebestemmelsene i kommune- 
legeavtalen. Et forsvarlig arbeidsmiljø bidrar til både god 
kvalitet og pasientsikkerhet. For pasienten er det viktig med 
en helhetlig og sammenhengende akuttmedisinsk kjede. Ut-
viklingen går mot sentralisering av blant annet AMK-sentraler. 
Dette får betydning for organiseringen av legevaktene. 

Fem av ti legevakter har for få leger som 
oppfyller kompetansekravene som vil gjelde fra 

mai 2018? Blant legevakter uten tilstrekkelig 
bemanning opplever åtte av ti rekrutterings- 

situasjonen som vanskelig.4 

VISSTE DU AT...

SÆRAVTALEFORHANDLINGER I 2017
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57 prosent av fastlegene er spesialister 
i allmennmedisin og 20-25 prosent er 

under spesialisering?5 

VISSTE DU AT...
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Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213)
Tariffavtalen regulerer arbeidstid, bestemmelser om lokale 
forhandlinger om arbeidstid og arbeidsårets lengde, samt en 
rekke bestemmelser knyttet til årsrammer for undervisning, 
livsfasetiltak, tidsressurser m.m.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet er et verktøy 
for blant annet å kunne gjennomføre kvalitetsarbeidet i skolen. 
Det er viktig at særavtalen gir tilstrekkelig handlingsrom for 
skoleeiere, skoleledere og lærere til å utvikle skolen i henhold 
til nasjonale og lokale mål. 

Arbeidstidsavtalen må legge til rette for lokalt samarbeid og 
en kollektiv samhandlingskultur som styrker profesjonsfelles-
skapet og dermed kvaliteten i skolen. Arbeidstiden i skolen må 
også organiseres slik at lærerne får mulighet til å forberede og 
gjennomføre god undervisning og til å følge opp den enkelte 
elev.

Etter gjeldende arbeidstidsavtale skal arbeidstiden og 
arbeidsårets lengde forhandles lokalt. Partene skal med 
utgangspunkt i lokale behov og avtalens intensjoner søke å 
komme frem til hensiktsmessige arbeidstidsordninger for den 
enkelte skole og kommune eller fylkeskommune. Erfaringene 
så langt viser at det har vært gode prosesser lokalt, og 
konstruktiv dialog knyttet til arbeidstidsorganisering og lokale 
behov. Det har imidlertid i svært liten grad ført til endringer i 
den lokale arbeidstidsordningen, selv om mange skoleledere 
og skoleeiere har ønsket dette. 

95 prosent av lærerne er tilfreds med 
jobben sin – en klart høyere andel enn 

for eksempel finske lærere?6 

Norske lærere underviser mindre 
enn det som er gjennomsnittet for lærere i 
andre OECD-land, men har mer arbeidstid 
lagt til skolen? Forskjellen i undervisningstid 
mellom Norge og snittet i OECD er størst i 

videregående opplæring.7

VISSTE DU AT...

Lærerrolleutvalget anbefaler at det 
bør etableres få, gode og omforente mål for 
skolesektoren og understreker betydningen 

av profesjonsfellesskapet?8

Norske lærere tjener over gjennomsnittet i 
OECD, justert for forskjeller i kjøpekraft? 

Lærerlønnen øker med utdanningsnivået og 
med lærernes utdanning og ansiennitet.9

VISSTE DU AT...

SÆRAVTALEFORHANDLINGER I 2017
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Adjunkter og lektorer er den 
yrkesgruppen i kommunal sektor med 

lavest turnover? Videre er det flere lærerut- 
dannede som har gått fra andre næringer 
til skolen enn omvendt de siste årene – og 

det positive bytteforholdet øker.10

VISSTE DU AT...
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Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)
Avtalen regulerer blant annet planleggingstid og ledelses- 
ressurser i barnehage, SFO og skole. 

Omfang av planleggingstid for pedagogene i barnehagen er 
regulert i særavtalen. Dagens avtale angir en minimumstid 
til planlegging for pedagogene (minst 4 timer) og omtaler 
hvordan planleggingstiden kan brukes og organiseres i den 
enkelte barnehage slik at arbeidet med barnegruppene blir 
best mulig. Fra 2011 er planleggingstiden lagt til barnehagen. 
Omleggingen fra at pedagogene tidligere selv disponerte 
tiden utenfor arbeidsplassen, var en positiv og viktig endring. 
Å videreføre dagens avtale gir muligheter både til individuell 
planlegging og planlegging sammen med kollegaer, slik at 
kvaliteten på tilbudet til barna skal bli best mulig. 

En ytterligere økning av minimumstiden til planlegging i sentral 
særavtale vil kunne føre til mindre lokalt handlingsrom og 
differensiering av tid ut fra aktiviteter og behov og ansvaret til 
den enkelte pedagog.  

Norge er i verdenstoppen når det 
gjelder hvor mye penger vi bruker på 

barnehager (målt i prosent av BNP), og at 
norske barnehager har høyere bemanning enn 

gjennomsnittet i OECD? I Norge er det i 
gjennomsnitt fem barn per barnehageansatt 

og 11 barn per barnehagelærer. OECD-snittet 
er 11 barn per ansatt og 14 barn per 

barnehagelærer.11

VISSTE DU AT...

SÆRAVTALEFORHANDLINGER I 2017
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3. Ser kommunen/fylkeskommunen 
behov for særskilte endringer i 

særavtalene som har utløp i 2017? 
I så fall – hvilke endringer?

SÆRAVTALENE

KS SPØR
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Arbeidsgiverpolitiske utfordringer

Fra utenforskap til arbeid
Utenforskap er en samfunnsutfordring som må løses med 
ulike virkemidler. Kommunesektoren som arbeidsgivere kan 
gjennom rekruttering bidra til mer inkludering og mindre uten-
forskap, og på samme tid få tilgang til den arbeidskraften det 
er behov for. 

Kommuner og fylkeskommuner er inkluderende arbeidsgivere 
som ønsker å legge til rette for mangfold. KS mener at det må 
bli bedre sammenheng mellom arbeidskraftsbehov i kommune- 
sektoren, utdanningstilbud på alle nivå og virkemiddelappara-
tet i NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet. 

Kommuner og fylkeskommuner har gjennom IA-avtalen 
forpliktet seg til å åpne opp for arbeidsutprøving av personer 
som står utenfor arbeidslivet. Mange virksomheter har ar-
beidspraksisplasser og gjør en stor innsats i å tilrettelegge for 
arbeidsutprøving. Det er likevel ikke slik at disse personene 
nøvendigvis blir ansatt i kommunesektoren.  

12,5 prosent av de kommunalt tilsatte hadde 
nedsatt funksjonsevne i 2. kvartal 2015?12

Kommunesektoren sysselsetter en større 
andel personer med nedsatt funksjonsevne 

enn det privat og statlig sektor gjør?13

VISSTE DU AT...

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER
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4. Hva kan bidra til at flere personer, som i 
dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i  

ordinære stillinger i kommuner og  
fylkeskommuner? 

5. Hvordan kan NAV gi kommuner og 
fylkeskommuner som arbeidsgivere god 
og hensiktsmessig bistand, slik at flere 

kommer i jobb?

INKLUDERING

KS SPØR
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KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Som 
overordnet tariffpart forhandler KS på vegne av medlemmene, 
unntatt Oslo kommune, med fire forhandlingssammenslutninger.

Forhandlinger i KS-området 
– Oppgjørets gang 

Det er Hovedstyrets mandat som er grunnlaget for administrasjonens forhandlinger med LO 
Kommune, Unio, YS Kommune, og Akademikerne Kommune. Disse fire sammenslutningene 
representerer 39 arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS skriftlig fullmakt til å inngå og si 
opp sentrale tariffavtaler på vegne av medlemmene. I henhold til vedtektene skal Hovedavtalen 
og Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning. For KS som arbeidsgiverorganisasjon er 
det derfor viktig at medlemmene faktisk tar stilling til forhandlings-/eller meklingsløsningen som 
sendes til uravstemning. Hvem som avgir stemme på vegne av kommunen/fylkeskommunen 
vil normalt fremgå av delegeringsreglementet. Alle medlemmer blir bundet av et uravstem-
ningsresultat når det foreligger. Det samme gjelder hovedstyrevedtak der Hovedstyret fatter 
vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag i mellomoppgjør og for sentrale særavtaler.

REFERANSER  - «VISSTE DU AT» 

1. Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016

2. Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016

3. ks.no

4. TNS-Gallup tabellrapport Bemanning ved kommunale legevakter 2015 (upublisert)

5. Regjeringens høringsnotat, spesialister i allmennmedisin 2016

6. Talis 2013. Arbeidsnotat 10/2014 NIFU

7. Education at a Glance 2016

8. Lærerrolleutvalget 2016

9. Education at a Glance 2016

10. Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016

11. Education at a Glance 2016

12. Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016

13. Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016

FORHANDLINGER I KS-OMRÅDET – OPPGJØRETS GANG

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2016.pdf
 http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommun
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2016.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommune
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/hovedavtalen/vellykket-fellesopplaring-i-hovedavtalen/
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/hovedavtalen/vellykket-fellesopplaring-i-hov
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---krav-om-at-leger-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten-er-spesialister-i-allmennmedisin-eller-under-spesialisering/id2509718/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---krav-om-at-leger-i-den-kommunale-helse--og-omsorgs
http://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/2014/talis-kortrapport.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/2014/talis-kortrapport.pdf 
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe33c451f9c2498a92c250fee332a2b4/eag-2016-eksternt-sammendrag.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe33c451f9c2498a92c250fee332a2b4/eag-2016-eksternt-sammendr
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332c47437c8935d7ccc0a72769/rapport-om-laererrollen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332c47437c8935d7ccc0a72769/rapport-om-laererrollen.pd
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe33c451f9c2498a92c250fee332a2b4/eag-2016-eksternt-sammendrag.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe33c451f9c2498a92c250fee332a2b4/eag-2016-eksternt-sammendr
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2016.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommune
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe33c451f9c2498a92c250fee332a2b4/eag-2016-eksternt-sammendrag.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe33c451f9c2498a92c250fee332a2b4/eag-2016-eksternt-sammendr
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2016.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2016.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommune
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Hovedavtalen

HTA

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng 

Økonomisk ramme

Frontfagmodellen/ 
forhandlingsmodellen

Særavtaler

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er 
2-årig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 
30. april 2018. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

I hovedtariffoppgjør kan det forhandles om hele HTA og det føres samtidig 
sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke 
følger av tarifftillegg. For eksempel ansiennitetsopprykk, endringer i lønn ved 
skifte av stilling eller at en ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn 
personen som sluttet.

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået 
ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller 
dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke 
gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Angir lønnsoppgjørets kostnad, det vil si hvor mye lønnsveksten øker fra et 
kalenderår til neste. Lønnsoppgjør beregnes som årslønnskostnad.

Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordi-
neres i hele arbeidslivet. Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som 
«normalutvikling» og legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/
sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor.

Dette er tariffavtaler som inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler,  
sentrale generelle særavtaler (SGS), sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) 
og lokale særavtaler. Særavtalene regulerer spesifikke lønns- og arbeidsvil-
kår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller særskilte vilkår for spesifikke 
yrkesgrupper, som for eksempel leger og undervisningspersonalet. Forhand-
lingene om SGSene skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene og 
SFS forhandles mellom KS og de forbund som har interesser i saken. 

Grunnleggende spilleregler blant annet om forhandlingsordning, partsforhold, 
medbestemmelse og samarbeid.
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Sak nr.   Dato 
013/17 Formannskap 31.01.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Selskapsavtale for Salten Brann IKS § 5,  § 8, § 12 og § 17 endres til følgende ordlyd: 

 

§ 5.           Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen 
disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for 
selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av 
budsjett og økonomiplaner. 

 

§ 8.           Representantskapet 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 
tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges til 
representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med 
fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av kommunen.    
Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 12.           Innkalling til møte i representantskapet  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste 



og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal 
føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene 
som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle 
representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-
loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober 
måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når 
de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i 
selskapets eierorgan.  
 

§ 17.           Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen. 
 
 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS for 

perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS for perioden fram til 2019 velges 
følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ………………………. 

 
 
Vedlegg: 
05.12.2016 Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapene i Iris 

Salten IKS, Salten Brann og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 
2015 - 2019 

1333659 

 
Hensikten med saken.   
Som en del av kommunenes eierskapsmelding er det foreslått å endre selskapsavtalen for Salten Brann 
IKS.  Denne endringen må godkjennes i alle 9 kommunestyrene før den er gyldig.    
Som en del av endringen skal det velges 2 medlemmer til representantskapet fra hver kommune med 
tilstrekkelig varamedlemmer i rekkefølge.  Representantskapet oppfordrer kommunene til å velge 
ordfører til representantskapet.    
Det er også behov for å endre vedtektene med presisering om hva som inngår i plikten til å stille lokaler 



til rådighet for selskapets behov for brannstasjoner. 
 
Daglig leder har tidligere vært ansatt på åremål 6 + 6 år. Representantskapet har vedtatt å endre dette 
til ordinær fast ansettelse. 
 
Bakgrunn 
 
I henhold til kommunens eierskapsmelding, behandlet av regionrådet og kommunene, skal det gjøres 
endringer i selskapsavtalen. Dette gjelder endring i følgende punkter:  
 
          § 8          Representanter i representantskapet. 
          § 12          Innkalling til representantskapet.            
            
 
I henhold til sak 16/16 fra representantskapsmøtet for Salten Brann IKS 11. november 2016 er det 
vedtatt at selskapsavtalen endres fra åremål til fast ansettelse av daglig leder. Dette gjelder endring i 
følgende punkt: 
 
          § 17 
 
Det er også behov for å utarbeide en presisering av hvilke kostnader som er omfattet av 
innskuddsplikten for deltakerne. Presiseringen vil være i forhold til plikten til å stille lokaler til rådighet 
for selskapet. Dette gjelder endring i følgende punkt: 
 
          § 5 
 
 
 

§ 5.           Innskuddsplikt for deltakerne 

Gjeldende tekst: 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen 
disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler til rådighet for selskapet.  Dette gjelder både 
brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av 
budsjett og økonomiplaner. 

 
 
Forslag til ny tekst:  
 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen 
disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  



Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for 
selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av 
budsjett og økonomiplaner. 

 

§ 8.           Representantskapet 

Gjeldende tekst: 

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik 
mellom kommunene: 

Beiarn          1          Hamarøy           1 
Bodø           9          Meløy                    2           

Fauske           3          Saltdal           2 
Gildeskål          1          Steigen           1           
Sørfold          1                                                                       

Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene i 
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig 
IKS-loven § 6 og § 7. 

 
Forslag til ny tekst:  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges tilstrekkelig 
antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges til representantskapet er 
personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av 
sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av kommunen. 
 
 
Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 12.           Innkalling til møte i representantskapet  

Gjeldende tekst: 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 



møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges 
ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere 
frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av 
oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 
Forslag til ny tekst:  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist 
hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de 
saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets 
eierorgan.  
 

§ 17.           Daglig ledelse 

Gjeldende tekst: 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.  

Brannsjefen er ansatt i åremålsstilling 6 + 6 år.   

Forslag til ny tekst: 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen. 

 
Behandling av saken.    
Etter forberedende behandling i regionråd og kommunestyrer har styret og representantskapet i Salten 
Brann IKS behandlet saken.    Representantskapet behandlet saken i møte 11 november 2016, og 
anbefaler kommunestyrene å gjøre følgende  
 
Vedtak 1.   
Selskapsavtale for Salten Brann IKS § 5,  § 8, § 12 og § 17 endres til følgende ordlyd: 
 

§ 5.           Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen 



disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for 
selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av 
budsjett og økonomiplaner. 

 

§ 8.           Representantskapet 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges tilstrekkelig 
antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges til representantskapet er 
personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av 
sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av kommunen.    
Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 12.           Innkalling til møte i representantskapet  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist 
hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de 
saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets 
eierorgan.  
 

§ 17.           Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen. 
 
 
Vedtak 2.  
 
 
…………….. kommune velger ………………………… og ………………………… til medlemmer av Representantskapet 



i Salten Brann IKS.     Varamedlemmer i rekkefølge er: 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL 

REPRESENTANTSKAPENE I IRIS SALTEN IKS, SALTEN BRANN IKS OG  HELSE- 

OG MILJØTILSYN SALTEN IKS FOR PERIODEN 2015 - 2019 

   

 
Vedlegg: K-sak 36/12 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret skal etter selskapsavtalen § 5 velge 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKs og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 

 

Salten Regionråd har i sak 35/07 gjort følgende vedtak med anmodning til kommunene: 

 

Eierkommunene i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og 

varaordfører som personlig varamedlem. 

For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes i 

tillegg til ordfører, å velge ”en fra opposisjonen” og resten fra kommunestyre/bystyre for 

øvrig. ”En fra opposisjonen” anbefales å være den samme som velges inn i Salten 

Regionråd og ha motsatt kjønn av ordfører.” 

 

Det bes om at kommunestyret velger 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for 

perioden 2015 – 2019. 

 

 

KOM-011/16 VEDTAK-  08.10.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R og V: 

1. Jørn Stene 

2. Linda Salemonsen 

Vara: 

Nils-Christian Steinbakk 

Per-Gunnar Kung Skotåm 

Gro Anita Olsen 

Ole Tobias Orvin 

 

Ronny Borge (H) foreslo på vegne av H, KRF og V: 

Som repr.: Ronny Borge (H) 



Vara: Ingelin Noresjø (KRF) 

 

Hilde Dybwad (AP) foreslo: 

Fast repr.: Ottar Skjellhaug 

Vara:  Siv Anita Johnsen Brekke 

Andreas Vestvann Johnsen 

Karianne Laksosnes 

 

H/KRF/V’s forslag ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

FL/R/SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representanter til representantskapene i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

1. Ordfører Jørn Stene, Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord 

2. Varaordfører Linda Salemonsen, Røsvikvn. 57, 8218 Fauske 

3. Ronny Borge, Kirkevn. 43 B, 8207 Fauske  

 

Som vararepresentanter til representantskapene i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS 

og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

For medlem 1 – 2: 

1. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske 

2. Per-Gunnar Kung Skotåm, Simonsborgbakken 12, 8230 Sulitjelma 

3. Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske 

4. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske 

 

For medlem 3: 

1. Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte representanter og vararepresentanter    

IRIS Salten IKS Postboks 6094 8031 BODØ 
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 Kommunestyre  

 
 
Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til representantskapet til 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS:  

 
Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift 
 
Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 
tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at 
andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte 
kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da 
gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være 
medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 
Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 
Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 
Røst: 1 Værøy: 1  

 
Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst 
 
Kap 3, § 6.4: 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når 
de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i 
selskapets eierorgan.    



 
Kap 3, § 6.5: 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-
loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. 
Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr 
forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir 
krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 
 
Kap 3, § 6.6: 

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige 
medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å 
få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 

Kap 3, § 7.1:           
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 
styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir 
valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett 
av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).  

 
 

2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS for perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden fram til 
2019 velges følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ……………………… 

 
 

 
Vedlegg: 
22.11.2016 Selskapsavtale-16 1332198 

05.12.2016 Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapene i Iris 
Salten IKS, Salten Brann og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 
2015 - 2019 

1333661 

 
Bakgrunn 
Som en del av kommunene i Salten sin eierskapsstrategi «felles strategi for samarbeid og eierstyring» 
foreslås det å endre selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS).  Representantskapet i 
HMTS vedtok i møte 11.11.16 en ny selskapsavtale. Denne endringen må godkjennes i alle 11 
kommunestyrene før den er gyldig.    
 



Som en del av endringen skal det velges 2 medlemmer til representantskapet fra hver kommune med 
tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge.   
 
 
Endring 
 
Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift. 
 
Kap 3, § 6.2:  
Dagens tekst:  
Representskapet har 23 medlemmer som sammensettes slik: 

Beiarn 1 medlem Saltdal  2 medlem 
Bodø 9   " Sørfold 1   " 
Fauske 3   " Steigen 1   " 
Gildeskål 1   " Røst 1   " 
Hamarøy 1   "           Værøy 1   " 
Meløy 2   "   

 
Ved endring av eierforholdet, vurderes representantskapets sammensetning.  

 
Forslag til ny tekst:  
 
Overskrift: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning 
 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges tilstrekkelig 
antall vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre 
møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende 
valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. 
IKS-loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 
Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 
Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 
Røst: 1 Værøy: 1  

 
Kap 3, § 6.3: 
 Dagens tekst: 
Representantskapets medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra hver kommune, velges av 
kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale 
valgperioden. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være 
medlemmer i representantskapet.  

 
Foreslås innarbeidet i kap 3 §6.2.  
 
Kap 3, § 6.4  



blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst 
 
Kap 3, § 6.5:  
Dagens tekst: 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  

 
Forslag til ny tekst (blir kap 3, § 6.4):  

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de 
saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets 
eierorgan.    
 
Kap 3, § 6.6:  
Dagens tekst: 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven 
§ 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall og hvert medlem har en stemme. Ved likt stemmetall gjør 
lederens stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med 
IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den 
utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 
 
Forslag til ny tekst (blir kap 3, § 6.5):  
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven 
§ 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet 
blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 
2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller 
lovgivning ellers. 
 
Kap 3, § 6.7:  
Dagens tekst: 

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige 
medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styreleder og daglig leder skal delta på 
representantskapets møter. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak 
innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 

Forslag til ny tekst (blir kap 3, § 6.6):  
Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige 
medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å 
få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 

Kap 3, § 7.1:  
Dagens tekst: 

Styret i selskapet skal ha 4 medlemmer. Representantskapet velger 3 styremedlemmer med 3 
varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, 
likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer 
med varamedlem velges av og blant de ansatte (jfr IKS-loven § 10).  

 



Forslag til ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 
styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir 
valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året.  

 
 
Forslag til vedtak:  
 
Vedtak pkt 1: 
 …….kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS:  
 
Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift 
 
Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges tilstrekkelig 
antall vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre 
møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende 
valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. 
IKS-loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 
Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 
Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 
Røst: 1 Værøy: 1  

 
Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst 
 
Kap 3, § 6.4: 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de 
saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets 
eierorgan.    
 
Kap 3, § 6.5: 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven 
§ 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet 
blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 
2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller 
lovgivning ellers. 
 
Kap 3, § 6.6: 



Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige 
medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å 
få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 

Kap 3, § 7.1:           
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 
styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir 
valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett 
av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).  

 
 
Vedtak pkt 2:  
….. kommune velger ………. og …………. som medlemmer i representantskapet til Helse- og miljøtilsyn 
Salten IKS. Som varamedlemmer i rekkefølge velges:  …………………………… 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Notveien 17, 8013 Bodø, tlf. 40 00 77 77,   post@hmts.no      www.hmts.no   

Org.nr. 986 504 907 
 

 
 

Selskapsavtale  

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 

Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra xxx 

 

 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 
 

§ 1. NAVN, SELSKAPSFORM, ANSVAR, DELTAKERE OG KONTOR 
 

Selskapets navn er Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, forkortet HMTS. Selskapets forretningskontor er i Bodø.  

 

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy, 

Røst og Værøy.  

 

Selskapet er et non profit-selskap dannet i medhold av Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), Lov om 

helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven). Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.  

 

Virksomheten er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i 

Foretaksregisteret. 

 
 

§ 2. FORMÅL 
 

I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet, 

er formålet med selskapet å: 

 

 Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske 

forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og forurensning overfor eierkommunene eller andre. 

 Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse etter ønske fra eierkommunene. 

 Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor eierkommunene eller andre.  

 

Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan 

ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall 

underenheter ut fra virksomhetsfelt med atskilte budsjett og regnskap.  

 

Selskapet kan delta i andre selskap. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere. 

 

 
 

 
 

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/
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Kapittel 2. Økonomiforvaltning  
 

§ 3. ANSVAR OG RETTIGHETER  
 

1. Selskapet fører noteringer over fordelingen av driftskostnader og driftsinntekter. Representantskapet 

fastsetter endelig fordeling av netto driftsutgifter på basis av disse noteringene.  

 

2. Selskapets tjenester til eierkommunene betales av eierkommunene. Eierandelene mellom 

eierkommunene svares prosentvis i henhold til folketallet pr. 1. januar det året budsjettet gjelder for. 

Folketall justeres automatisk 01.01. hvert år ut fra SSB sine oversikter. Representantskapet fastsetter 

tilskuddets størrelse i økonomiplan og i årlig budsjett. Representantskapet kan bestemme en annen 

økonomisk fordeling mellom eierkommunene ut fra ulike mengder pålagte oppgaver. 

 

3. Representantskapet kan bestemme at kommunene skal betale separat for arbeid selskapet utfører utover 

det avtalte ved inngangen til driftsåret. Representantskapet kan bestemme at selskapets tilsynsrelaterte 

aktiviteter knyttet til vann, avløp eller renovasjon skal finansieres via andel av kommunenes gebyrer for 

disse.  

 

4. Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe annet, på vanlig 

forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret. Oppdrag for eksterne oppdragsgivere skal dekkes 

fullt ut økonomisk av disse. 

 

5. Eierkommunene hefter for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som eierbrøken som fastslås 

etter pkt 2. Overskudd av årets drift kan ikke tilbakeføres til eierne, men avsettes til et fond som 

disponeres innen selskapet av representantskapet etter forslag fra styret.  

6. Underskudd dekkes ved bruk av fondsmidler, egenkapital, overføring til neste års budsjett eller på 

annen måte som bestemt av representantskapet etter forslag fra styret.  

7. Eierne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet.  

 

8. Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer. 

 

 
§ 4. REGNSKAP OG REVISJON 
 
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner i hht IKS-lovens § 22. Øvre ramme for driftslån er 1 

mill. kr. 
 
Regnskapet skal føres etter regnskapsloven, og regnskapet skal revideres etter revisorloven og god 

revisjonsskikk.  

 

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr IKS-loven § 28. 
 

 

§ 5. SÆRSKILTE PLIKTER FOR MEDLEMSKOMMUNENE 
 

For de samarbeidende kommunene gjelder følgende særlige forhold: 

a) I samsvar med selskapets vedtatte budsjett betaler de deltakende kommunene sin budsjetterte del av 

utgiftene til selskapet med en halvpart den 5. januar, og den andre halvpart den 1. juli i budsjettåret. 

b) Selskapet viderefører medlemskap i KS Bedrift.  
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Kapittel 3. Organisasjon  
 

§ 6. REPRESENTANTSKAPET 
   

1. Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.  Representantskapet er 

selskapets øverste organ og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter 

lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet, jfr IKS-loven § 7.  

 

2. Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges tilstrekkelig antall 

vararepresentanter i rekkefølge.     

 

Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 

med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 

nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende 

valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-

loven §§ 6 og 7.  

 

Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

 

Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 

Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 

Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 

Røst: 1 Værøy: 1  

 

3. Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av 

saker etter IKS-loven eller selskapsavtalen og ellers når det er nødvendig for behandling av bestemte saker. 

Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av eierkommunene i 

selskapet eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for en angitt sak. Innkalling til 

møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. 

De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Kortere frist kan anvendes når det er tvingende 

nødvendig (jfr. IKS-loven § 8).  

 

4. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai 

måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers 

innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  

 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker 

som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og 

revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.    

 

5. Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. 

Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir 

kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. 

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller 

lovgivning ellers.  

 

6. Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige 

medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn 

på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.  

 

7. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: 

- skriftlig årsmelding fra styret 

- revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår  

- valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år 

- valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder med varamedlemmer for 2 år av gangen etter forslag 

fra valgkomiteen 
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- valg av valgkomite og dets leder og nestleder 

- fastsetting av godtgjørelse til styret, samt evt. særskilt godtgjørelse til leder 

- valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse  

- vedta størrelsen på tilskudd pr. innbygger for neste års budsjett 

 

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.  

 

 På budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: 

- vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår (jfr. IKS-loven § 18)  

- langtidsplan med økonomiplan ihht. IKS-lovens § 20 

 

 Dessuten skal representantskapet behandle: 

- fullmakter til styret 

- forslag fra styret til låneopptak utover det som er delegert til styret 

- forslag fra styret om bruk av midler avsatt på fond 

- forslag til eierne om endringer i vedtektene etter råd fra styret 

- forslag som er komme inn til styret innen 5 uker før møtet i representantskapet 

- andre saker som styret vil ta opp 

 

 

§ 7. STYRET 
 
1. Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 

styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 

2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  

 

 

2. Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av 

selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 

selskapsavtalen, selskapets budsjett, etiske retningslinjer, retningslinjer for styret samt andre vedtak og 

retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll. For øvrig skal styret:  

- representere selskapet utad og tegne dets firma 

- ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet 

- kunne foreta opptak av driftslån inntil 1 million kroner 

- kunne bestemme at hele eller deler av tjenestene regnskapsføring, kassafunksjon, lønnsutbetaling, 

fellesopplæring, bedriftshelsetjeneste o.a. kan kjøpes utenfor virksomheten 

- opprette og inndra stillinger 

- tilsette og avsette daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår 

- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 

 

3. Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i 

representantskapet om slike saker.  

 

4. Styrets leder kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig, eller når et styremedlem eller daglig leder 

ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær. I styret har daglig leder tale- og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelse 

skal inneholde saksliste og evt. saksmateriale (jfr IKS-loven § 11). 

 

5. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. 

Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder tilsvarende § 6 

pkt. 6 i avtalen. 

 

6. Det skal føres styreprotokoll fra møtene (jfr IKS-loven § 12). Protokollen skal underskrives av samtlige 

tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan 

kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.  

 

 

§ 8. DAGLIG LEDER OG ADMINISTRASJON  
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Den daglige driften er underlagt en daglig leder, jfr IKS loven § 14. Daglig leders myndighet og plikter skal 

være beskrevet i egne retningslinjer. 

 

Selskapet skal ha pensjonsordning som gir minst like gode pensjonsrettigheter som den kommunale 

pensjonsordningen. 
 

De ansattes rettigheter og plikter skal være i samsvar med Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 

(arbeidsmiljøloven) og selskapets etiske retningslinjer. 
 

Endringer av den enkeltes rettigheter/plikter, som et ledd i å harmonisere organisasjonen, vedtas i forhandlinger 

mellom styret og de ansattes organisasjoner. 

 

 

Kapittel 4. Øvrige bestemmelser  
 
§ 9. UTVIDELSER OG ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALEN 
 
Nye kommuner eller offentlige virksomheter kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endring av 

selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet (jf IKS-lovens § 4).  
 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. Unntatt er justeringer av 

folketall og tilskudd i § 4 i avtalen som gjøres årlig i ut fra SSB sine oversikter pr. 1. januar.  

 

 

§ 10. VOLDGIFT 
 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og utgiftsfordeling avgjøres med bindende virkning ved 

voldgift etter reglene i tvistemålsloven. 
 

 

§ 11. UTTREDEN OG OPPLØSNING 
 

De første 5 år etter videreføring av selskapet kan ingen av eierne tre ut av selskapet. Vedtak i en kommune om 

ut-treden av selskapet må meddeles representantskapet skriftlig på årsmøtet minst ett år før planlagt 

uttredelsestidspunkt. Jf IKS-lovens § 30. 
 

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning 

må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.  
 

Ved uttreden eller oppløsning fastsettes utløsningssummen til andelenes nettoverdi ved oppsigelsesfristens 

utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Hver av de deltakende 

kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til 

folketallet det året selskapet blir oppløst. Ved uttreden skal den uttredende kommune fortsette å hefte for den 

andel av gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Med andel menes den %-vise eierandel i 

forhold til den enkelte kommunes innbyggertall pr siste årsskifte, se § 3.2. 
 

Tvist i forbindelse med økonomisk oppgjør ved uttreden eller oppløsning, avgjøres ved voldgift, jfr. § 11 i 

avtalen.  

 

 

§ 12. IKRAFTTREDEN 
 
Vedtektsendringer trer i kraft når den er godkjent av eierkommunene. Selskapsavtalen gjøres gjeldende fra xx. 
 

Beiarn Vedtak dato:  Saltdal Vedtak dato:  

Bodø Vedtak  dato:  Sørfold Vedtak dato:  

Fauske Vedtak dato:  Steigen Vedtak  dato:  

Gildeskål Vedtak  dato:  Røst Vedtak  dato:  

Hamarøy Vedtak  dato:   Værøy Vedtak dato:  

Meløy Vedtak  dato:    
 



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/12207      

      Arkiv sakID.:   15/2368  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    011/16 KOMMUNESTYRE Dato:  08.10.2015 

 

 

 

VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL 

REPRESENTANTSKAPENE I IRIS SALTEN IKS, SALTEN BRANN IKS OG  HELSE- 

OG MILJØTILSYN SALTEN IKS FOR PERIODEN 2015 - 2019 

   

 
Vedlegg: K-sak 36/12 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret skal etter selskapsavtalen § 5 velge 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKs og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 

 

Salten Regionråd har i sak 35/07 gjort følgende vedtak med anmodning til kommunene: 

 

Eierkommunene i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og 

varaordfører som personlig varamedlem. 

For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes i 

tillegg til ordfører, å velge ”en fra opposisjonen” og resten fra kommunestyre/bystyre for 

øvrig. ”En fra opposisjonen” anbefales å være den samme som velges inn i Salten 

Regionråd og ha motsatt kjønn av ordfører.” 

 

Det bes om at kommunestyret velger 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for 

perioden 2015 – 2019. 

 

 

KOM-011/16 VEDTAK-  08.10.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R og V: 

1. Jørn Stene 

2. Linda Salemonsen 

Vara: 

Nils-Christian Steinbakk 

Per-Gunnar Kung Skotåm 

Gro Anita Olsen 

Ole Tobias Orvin 

 

Ronny Borge (H) foreslo på vegne av H, KRF og V: 

Som repr.: Ronny Borge (H) 



Vara: Ingelin Noresjø (KRF) 

 

Hilde Dybwad (AP) foreslo: 

Fast repr.: Ottar Skjellhaug 

Vara:  Siv Anita Johnsen Brekke 

Andreas Vestvann Johnsen 

Karianne Laksosnes 

 

H/KRF/V’s forslag ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

FL/R/SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representanter til representantskapene i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

1. Ordfører Jørn Stene, Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord 

2. Varaordfører Linda Salemonsen, Røsvikvn. 57, 8218 Fauske 

3. Ronny Borge, Kirkevn. 43 B, 8207 Fauske  

 

Som vararepresentanter til representantskapene i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS 

og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

For medlem 1 – 2: 

1. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske 

2. Per-Gunnar Kung Skotåm, Simonsborgbakken 12, 8230 Sulitjelma 

3. Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske 

4. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske 

 

For medlem 3: 

1. Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte representanter og vararepresentanter    

IRIS Salten IKS Postboks 6094 8031 BODØ 
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Sak nr.   Dato 
015/17 Formannskap 31.01.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS -  Valg av representantskapsmedlemmer 
til Iris Salten IKS 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Selskapsavtale for Iris Salten § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd: 

§ 5           Representanter i representantskapet.  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig 
antall varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til representantskapet er 
personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 9          Innkalling til representantskapet.  
 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste 
og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal 
føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene 
som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle 
representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-
loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober 
måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   



Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være 
tilsted i møtene i selskapets eierorgan.    

 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for perioden 

fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for perioden fram til 2019 velges 
følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ………………………. 

 
 
Vedlegg: 
05.12.2016 Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapene i Iris 

Salten IKS, Salten Brann og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 
2015 - 2019 

1333660 

 
Hensikten med saken.   

Som en del av kommunenes eierskapsmelding er det foreslått å endre selskapsavtalen for Iris Salten IKS.  
Denne endringen må godkjennes i alle 9 kommunestyrene før den er gyldig.    

Som en del av endringen skal det velges 2 medlemmer til representantskapet fra hver kommune med 
tilstrekkelig varamedlemmer i rekkefølge.  Representantskapet oppfordrer kommunene til å velge 
ordfører til representantskapet.    

 
Bakgrunn og sak.  
I henhold til kommunens eierskapsmelding, behandlet av regionrådet og kommunene skal det gjøre 
endringer i selskapsavtalen.    Dette gjelder endring i følgende punkter:  
 
          § 5          Representanter i representantskapet. 
          § 9          Innkalling til representantskapet.            
            
 
§ 5 Representanter i representantskapet.  
 
Dagens tekst:  

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik 
mellom kommunene: 
               Beiarn                    1 medlem                    Saltdal                    2 medlem 



     Bodø                    9   "                              Fauske          3   "           
     Steigen                    1   "                              Meløy                    2   " 
               Gildeskål                    1   "                              Sørfold                    1   " 
               Hamarøy                    1   "                               

 
Representantskapets medlemmer med minimum to varamedlemmer i rekkefølge velges av 
kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale 
valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7. 

 
Forslag til ny tekst:  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall 
varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til representantskapet er personlige 
medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av 
sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 
 
§ 9          Innkalling til representantskapet.            
 

Dagens tekst:  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist 
hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 
Forslag til ny tekst:  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist 
hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når 
de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 



kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i 
selskapets eierorgan.    

 
 

Behandling av saken.    

Etter forberedende behandling i regionråd og kommunestyrer har styret og representantskapet i Iris 
Salten behandlet saken.    Representantskapet behandlet saken i møte 11 november 2016, og anbefaler 
kommunestyrene å gjøre følgende  

 

Vedtak 1.   

Selskapsavtale for Iris Salten § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd: 

§ 5           Representanter i representantskapet.  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall 
varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til representantskapet er personlige 
medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av 
sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 9          Innkalling til representantskapet.  
 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist 
hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når 
de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i 
selskapets eierorgan.    



 
 
 
Vedtak 2.  
 
 
…………….. kommune velger ………………………… og ………………………… til medlemmer av Representantskapet 
i Iris Salten iks.     Varamedlemmer i rekkefølge er:     
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL 

REPRESENTANTSKAPENE I IRIS SALTEN IKS, SALTEN BRANN IKS OG  HELSE- 

OG MILJØTILSYN SALTEN IKS FOR PERIODEN 2015 - 2019 

   

 
Vedlegg: K-sak 36/12 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret skal etter selskapsavtalen § 5 velge 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKs og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 

 

Salten Regionråd har i sak 35/07 gjort følgende vedtak med anmodning til kommunene: 

 

Eierkommunene i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og 

varaordfører som personlig varamedlem. 

For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes i 

tillegg til ordfører, å velge ”en fra opposisjonen” og resten fra kommunestyre/bystyre for 

øvrig. ”En fra opposisjonen” anbefales å være den samme som velges inn i Salten 

Regionråd og ha motsatt kjønn av ordfører.” 

 

Det bes om at kommunestyret velger 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for 

perioden 2015 – 2019. 

 

 

KOM-011/16 VEDTAK-  08.10.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R og V: 

1. Jørn Stene 

2. Linda Salemonsen 

Vara: 

Nils-Christian Steinbakk 

Per-Gunnar Kung Skotåm 

Gro Anita Olsen 

Ole Tobias Orvin 

 

Ronny Borge (H) foreslo på vegne av H, KRF og V: 

Som repr.: Ronny Borge (H) 



Vara: Ingelin Noresjø (KRF) 

 

Hilde Dybwad (AP) foreslo: 

Fast repr.: Ottar Skjellhaug 

Vara:  Siv Anita Johnsen Brekke 

Andreas Vestvann Johnsen 

Karianne Laksosnes 

 

H/KRF/V’s forslag ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

FL/R/SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representanter til representantskapene i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

1. Ordfører Jørn Stene, Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord 

2. Varaordfører Linda Salemonsen, Røsvikvn. 57, 8218 Fauske 

3. Ronny Borge, Kirkevn. 43 B, 8207 Fauske  

 

Som vararepresentanter til representantskapene i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS 

og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

For medlem 1 – 2: 

1. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske 

2. Per-Gunnar Kung Skotåm, Simonsborgbakken 12, 8230 Sulitjelma 

3. Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske 

4. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske 

 

For medlem 3: 

1. Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte representanter og vararepresentanter    

IRIS Salten IKS Postboks 6094 8031 BODØ 
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Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2016 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 20.10.2016 avslås. Det er ikke 
avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
2. Søknad om økonomisk støtte til Vefsn kommune/SMISO Nordand datert 05.12.2016 avslås. 

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

 
3. 3. Søknad om økonomisk støtte til Rusforum Nordland datert 02.01.2017 avslås. Det er ikke 

avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Vedlegg: 
21.10.2016 Søknad om økonomisk støtte 1329756 

21.10.2016 Driftsrute - Jusshjelpa 1329754 

21.10.2016 foreløpig budsjett - jusshjelpa 1329755 

15.12.2016 Anmodning om å være med på spleiselaget mot seksuelle overgrep. Søker 
deres kommune om midler til drift av Smiso-Nordland 

1334856 

03.01.2017 TIL ALLE KOMMUNER I NORDLAND 2017 1335784 

03.01.2017 Søknad om økonomisk støtte 1335785 
 
Sammendrag: 
Det har kommet inn 3 søknader om støtte i løpet av 4. 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: Evt. beløp 
Jusshjelpa i Nord-Norge Søknad om driftsstøtte for 

2017 
Kr. 2.000,- 

Vefsn kommune på vegne av 
SMISO-Nordland (Senter Mot 
Incest og Seksuelle Overgrep) 

Søker om bistand til å drifte 
senteret i Nordland 

Kr. 4,- pr. innbygger 

Rusforum Nordland Søker om økonomisk støtte til 
årets konferanse, som spesielt 

Kr. 5.000,- 



har fokus på de pårørende til 
rusmiddelavhengige 

 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





















TIL ALLE KOMMUNER I NORDLAND 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 

Rusforum Nordland er en interesseorganisasjon som arbeider for å stimulere til samarbeid og 
fagutvikling samt formidle informasjon om ulike tilbud og muligheter som finnes innen rusfeltet i 
Nordland fylke. 

Siden 1991 har Rusforum Nordland bl.a. arrangert årlige konferanser som samler mange av de 
viktigste aktørene fra offentlig og privat sektor. Disse konferansene har samlet omkring 100 fagfolk 
og brukere hvert år.  Årets konferanse går av stabelen i Bodø 30. og 31. januar 2017 

På konferansene har deltakerne fått; det siste innen forskning, viktige brukererfaringer og 
oppdaterte opplysninger om hva som «rører seg» innen feltet i Nordland og landet for øvrig. Her har 
folk fra fagfeltet sin årlige møteplass der inspirasjon kan hentes og erfaringer kan deles. Rusforum 
Nordland vært, og er fortsatt, en viktig pådriver for å få fagfolk og brukere til å møtes for å dele 
erfaringer på «godt og vondt» 

Rusforum Nordland ser det som viktig og fortsatt være denne «pådriveren» i utviklingen av fagfeltet i 
Nordland. Vi vil fortsatt arbeide for at «hjelper møter bruker» og at fagfolk møter fagfolk på tvers av 
ulike nivåer.  

For at Rusforum Nordland skal fortsette sitt viktige arbeid for å bedre- og utvikle tilbudet innen 
rusfeltet i Nordland er vi avhengig av støtte fra kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen, 
departement og andre offentlige og private aktører. 

Årets konferanse har et spesielt fokus på de pårørende til rusmiddelavhengige.  

Konferansen vil også rette fokus på at rusproblematikk finnes i alle «lag» i samfunnet og at veien «fra 
Himmel til Helvete» kan være kort for de som rammes. Eldre og rusmiddelavhengighet er en økende 
utfordring, - og et  tema som vies spesiell oppmerksomhet under konferansen. 

Se programmet; http://www.rusforum-nordland.no/rusforum-2017 

Vi søker med dette om økonomisk støtte fra dere for å opprettholde Rusforum Nordland sitt 
viktige arbeid innen rusfeltet. 

Vi søker om kr 5000,- i økonomisk støtte fra hver kommune i Nordland.  

 

Med vennlig hilsen 

Lisbeth A. Sandmo 
Leder 
Rusforum Nordland 
 
For ytterligere informasjon; http://www.rusforum-nordland.no/ 
 

http://www.rusforum-nordland.no/


Fra: Lars-Sivert Larssen <Lars-Sivert@hotmail.com> 
Sendt: mandag 2. januar 2017 12.57 
Til: post@alstahaug.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; 

post@ballangen.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; 
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; 
postmottak@bronnoy.kommune.no; post@boe.kommune.no; 
post@donna.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; 
Postmottak; postmottak@flakstad.kommune.no; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; post@grane.kommune.no; 
postmottak@hadsel.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; 
postmottak@hemnes.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; 
postmottak@leirfjord.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; 
postmottak@lodingen.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; 
postmottak@moskenes.kommune.no; 
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no; 
postmottak@rana.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; 
postmottak@rost.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no; post@somna.kommune.no; 
post@sorfold.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; 
post@trana.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no; 
post@vefsn.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no; 
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; 
postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; 
postmottak@oksnes.kommune.no; 
postmottak@sortland.kommune.no 

Emne: Søknad om økonomisk støtte  
Vedlegg: TIL ALLE KOMMUNER I NORDLAND 2017.docx 
 

Godt nyttår til dere alle 

  

Vedlagt ligger en søknad om økonomisk støtte til Rusforum Nordland sitt viktige arbeid innen 
rusfeltet i fylket.  

 

Vi ber om at søknaden videreformidles til hovedutvalget for helse- og sosiale saker (eller 
tilsvarende) Alternativt kan søknaden oversendes formannskapet. 

 



På forhånd takk! 

 

  

Vi oppfordrer samtidig til å spre informasjon om årets konferanse. Send gjerne denne linken til 
de dere synes bør vite om konferansen; http://www.rusforum-nordland.no/ 

  

  

  

På vegne av Rusforum Nordland; 

  

Lars-Sivert Larssen 

(styremedlem i Rusforum Nordland) 

  

Arbeider til daglig som; 

Fagleder 

Psykisk helse- rustjenesten 

Helsetjenesten 

Hemnes kommune 

  

 

http://www.rusforum-nordland.no/
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