
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 09.02.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering om Arctivity ved Valnesfjord helsesportssenter 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2017 
Sak nr. Sakstittel  
001/17 Godkjenning av møtebok  
002/17 Referatsaker i perioden  
003/17 Rådmannens evaluering av Fauske Eiendom KF  
004/17 Nytt skytterhus ved Fauske Idrettshall  
005/17 Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde  
006/17 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling 

for 2017 
 

007/17 Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler  
008/17 «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter  
009/17 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  
010/17 Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til 

representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 

011/17 Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS -  Valg av 
representantskapsmedlemmer til Iris Salten IKS 

 

 
 
 
Fauske, 02.02.17 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/657     
 Arkiv sakID.: 17/164 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
001/17 Kommunestyre 09.02.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 12/2016 og 13/2016 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
16.12.2016 Protokoll - Kommunestyre - 13.12.2016 1334967 

19.12.2016 Protokoll - Kommunestyre - 15.12.2016 1335121 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 13.12.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 181/16 – 196/16, 

199/16 
Møte nr: 12/2016 Til kl. 15:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Kenneth Svendsen FRP 
Liv-Marit Tverå FRP 
Arnt Pedersen H 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 
Tore Paul Stemland FRP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Kariann Skar Sørdahl 
Morten Pedersen 
Nils-Are Johnsplass 
Odd Arve Horsdal 
Terje Valla 
Trond Heimtun 



Side 2 
 

Ulf Flønes 
 
 
 
Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
Nils-Christian 
Steinbakk 

196/16        Steinbakk ble enstemmig 
erklært inhabil med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6 første 
ledd e) 2. 

 
 
Møtenotater: 
Brannsjef Per Gunnar Pedersen i Salten Brann orienterte. 

Det var ingen merknader til innkalllinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Per Gunnar Skotåm (R): Forslår at sak 188/16 behandles før sak 187/16. 
R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

Pris for redningsdåd ble utdelt til Anny Annie Aronsen og Geir Johansen. 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 02.02.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
181/16 Godkjenning av møtebok  
182/16 Referatsaker i perioden  
183/16 Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020  
184/16 Folkehelsa i Fauske  
185/16 Etiske retningslinjer  
186/16 Status innkjøp  
187/16 Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet  
188/16 Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og skole  
189/16 Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
190/16 Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall  
191/16 Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger 2017  
192/16 Felles destinasjonsselskap i Salten  
193/16 Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 

2017 
 

194/16 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 35/16  - 
Forvaltningsrevisjonsrapport: Introduksjonsordningen 

 

195/16 Dekning av sykepenger - Ordfører  
196/16 SKS - Aksjonæravtale - Revidert Unntatt 

offentlighet 
199/16 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 13. desember 

2016 - Vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole 
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181/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 11/2016 godkjennes. 

 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble entemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 181/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 11/2016 godkjennes. 

 
 
182/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 182/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
183/16: 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. 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
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. 
 

 
 
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. 
 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 183/16 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 
 

 
 
184/16: 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.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
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. 
 

 
 
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. 

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 
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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. 
 

 
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. 
 

 
Eldrerådet 01.12.2016: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 

Eldrerådet tar oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske til orientering, men vil komme med 
følgende bemerkning: 
For at folkehelsearbeidet også skal få en sterkere forankring og forståelse blandt kommunens 
eldre, er det viktig at denne delen av befolkningen blir engasjert i det videre arbeidet. 
Eldrerådet ser den store verdien dette arbeidet har og vil derfor be om å bli orientert om 
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framdriften, slik at Eldrerådet kan bidra i det videre arbeidet på en positiv måte. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
ELD- 040/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Eldrerådet tar oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske til orientering, men vil komme med 
følgende bemerkning: 
For at folkehelsearbeidet også skal få en sterkere forankring og forståelse blandt kommunens 
eldre, er det viktig at denne delen av befolkningen blir engasjert i det videre arbeidet. 
Eldrerådet ser den store verdien dette arbeidet har og vil derfor be om å bli orientert om 
framdriften, slik at Eldrerådet kan bidra i det videre arbeidet på en positiv måte. 

 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 05.12.2016: 
 
Behandling: 
Dokumentene tas til orientering. 
 

 
FUN- 035/16 Vedtak: 
Vedtak:  

Dokumentene tas til orientering. 

 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Folkehelserådgiver Irene Larssen orienterte. 

Siv Anita J. Brekke (AP) foreslo: 
3. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig og innen utgangen av april, fremlegge en 
sak med den hensikt å få til et prosjekt med gratis frokost for alle ungdomsskoleelever i Fauske. 

Anne Godding (R) foreslo: 
Fauske kommunestyre ber admimistrasjonen utrede mulighetene for å få etablert et tilbud om 
RASK PSYKISK HELSEHJELP i kommunen. 

Det har vist seg  å ha god effekt på mennesker med lettere psykiske problemer (depressive 
tanker, angst, kriser, sorg m.m.). Som et alternativ til medikamentell behandling har kognitiv 
terapi/ tilnærming vist seg å være bedre behandlingstilbud for mange. 
"Rask psykisk helsehjelp" har vært drevet som prosjekt i regi av Fokehelseinstituttet siden 2012 
i flere kommuner med gode resultater. Økningen av bruk av medikamenter mot psykiske lidelser 
i Fauske, er et helseproblem og dette tiltaket kan bidra til å snu denne utviklingen. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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AP's forslag ble vedtatt med 26 mot 1 stemme. 
R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 184/16 Vedtak: 
Vedtak: 
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. 

3. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig og innen utgangen av april, fremlegge 
en sak med den hensikt å få til et prosjekt med gratis frokost for alle ungdomsskoleelever i 
Fauske. 

 
Fauske kommunestyre ber admimistrasjonen utrede mulighetene for å få etablert et tilbud 
om RASK PSYKISK HELSEHJELP i kommunen. 

Det har vist seg  å ha god effekt på mennesker med lettere psykiske problemer (depressive 
tanker, angst, kriser, sorg m.m.). Som et alternativ til medikamentell behandling har kognitiv 
terapi/ tilnærming vist seg å være bedre behandlingstilbud for mange. 
"Rask psykisk helsehjelp" har vært drevet som prosjekt i regi av Fokehelseinstituttet siden 
2012 i flere kommuner med gode resultater. Økningen av bruk av medikamenter mot 
psykiske lidelser i Fauske, er et helseproblem og dette tiltaket kan bidra til å snu denne 
utviklingen. 

 
 
185/16: Etiske retningslinjer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
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. 
 

 
 
Partssammensatt utvalg 29.11.2016: 
 
Behandling: 
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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. 
 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 185/16 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 
 

 
 
186/16: Status innkjøp 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
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. 
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- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
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. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 186/16 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
187/16: 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 
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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 Formannskap - 29.11.2016 
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: 
 

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. 
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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: 
 

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. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Jens Kyed (KRF) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og V: 
Pkt. 5. 
Familiens hus med barnevernet, familiesenteret og PPT (evt. med flere) etableres i nytt lokale. 

Til formålet vurderes anskaffet Lysverkgården. 

Kjøpet finansieres ved salg av overflødige kommunale eiendommer samt reduksjon i 
leiekostnader som følge av at eksisterende leieavtaler avsluttes. 

FRP, H, KRF og V's forslag ble trukket. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 

 
KOM- 187/16 Vedtak: 
Vedtak: 
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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. 

 
 
188/16: 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 Formannskap - 29.11.2016 
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. 

 

 
 
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: 
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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. 

 

 
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. 

 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Per Gunnar Skotåm (R) fremmet på vegne av AP, FRP, H, KRF, R, SV og V: 
Under forutsetning av at det etableres tilfredsstillende uteareal for barnehagen og skola med 
nødvendig adskillelse mellom barnehagen og skolens elever, samt at det blir nødvendig 
skjerming av de minste barna i forhold til skolens eldre elever innomhus, fremmer 
underskriverne Forslag 5 i Framlegget fra Rådmannen til vedtak: Barnehagen inn i skolens 
areal: Sambruk av skolens areal. 

Det forutsettes også at skolebibliotek opprettholdes også som folkebibliotek. 

AP, FRP, H, KRF, R, SV og V's forslag ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer avgitt for 
formannskapets innstilling. 
 
KOM- 188/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Under forutsetning av at det etableres tilfredsstillende uteareal for barnehagen og skola med 
nødvendig adskillelse mellom barnehagen og skolens elever, samt at det blir nødvendig 
skjerming av de minste barna i forhold til skolens eldre elever innomhus, fremmer 
underskriverne Forslag 5 i Framlegget fra Rådmannen til vedtak: Barnehagen inn i skolens 
areal: Sambruk av skolens areal. 

Det forutsettes også at skolebibliotek opprettholdes også som folkebibliotek. 



Side 16 
 

 
 
189/16: Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 189/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
190/16: 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 Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 
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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. 
 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 190/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på evaluering 
og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
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191/16: Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

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

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

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

 
OPKU- 067/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 
Fauske kommune tar ikke imot flyktninger for bosetning i 2017. Det legges fram en plan for 
videre flyktningemottak. 

Innstilling fra oppvekst- og kulturutvalget ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer avgitt for FRP's 
forslag. 

 
KOM- 191/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
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Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

 
 
192/16: Felles destinasjonsselskap i Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
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. 

 
 
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.  
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· 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. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 192/16 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
193/16: 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 Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

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



Side 21 
 

 
 

 
 
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: 
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Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 193/16 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 

 
 
194/16: Særutskrift fra kontrollutvalget sak 35/16  - Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Introduksjonsordningen 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er 
forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem 

 
· Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav om 

37,5 timer. 
· Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man 

oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning . 
· Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser . 
· Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med 

å skaffe praksisplasser internt i kommunen. 
· Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og 

fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.  
· Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må 

kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet. 
· Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll. 

 

 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
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Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 194/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er 
forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem 

 
· Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav om 

37,5 timer. 
· Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man 

oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning . 
· Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser . 
· Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med 

å skaffe praksisplasser internt i kommunen. 
· Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og 

fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.  
· Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må 

kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet. 
· Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll. 

 

 
 
195/16: 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. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
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. 

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

 
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. 
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Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 195/16 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
196/16: SKS - Aksjonæravtale - Revidert 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget. 
 
 

 
 
Inhabil Varamedlem Merknad 
Nils-Christian 
Steinbakk 

 Steinbakk ble enstemmig erklært inhabil 
med hjemmel i forvaltningslovens § 6 
første ledd e) 2. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 22 mot 4 stemmer. 

 
KOM- 196/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget. 
 

 

 

 
 
199/16: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 13. desember 2016 - Vedrørende 
Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 
 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Spørsmålsstiller leste spørsmålet. 

 
KOM- 199/16 Vedtak: 
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Ordfører svarte: 
Jeg registerer gang på gang at rep. Kyed fra KRF i sine grunngitte spørsmål er opptatt av hva 
ordfører vil gjøre i de enkelte saker. 

Mitt svar til rep. Kyed fra Krf når det gjelder spørsmålene er følgende: 

· Det arbeides strukturert/målbevisst og godt fra både styringsgruppe og administrasjon i 
Fauna i arbeidet med realisering av Sjunkhatten Fokehøgskole. Nåværende ordfører, 
som tidligere ordførere, blir fortløpende orientert og utøver påvirkning der dette er 
hensiktsmessig. Forøvrig vises det til forrige møtet i kommunestyret hvor Fauna gav 
kommunestyret en oppdatert informasjon vedr. Sjunkhatten Folkehøgskole. 

Jeg har tenkt at dette svar svar nok til representanten, men i og med at representanten fulgte 
opp med å havde at ordfører ikke hadde noen strategi for de neste årene når det gjaldt 
Sjunkhatten Folkehøgskole så svarer jeg følgende: 

Ordfører har tro på ay den beste strategiplan for politisk påvirkning de nese par årene for å få 
realisert Sjunkhatten Folkehøgskole, er at man jobber for et nytt politisk flertall på Stortinget, 
hvor KRF ikke sitter i vippeposisjon. Og hvorfor har jeg så kommet frem til dette. Jo, KRF sitter i 
dag i en vippeposisjon ovenfor Regjeringen. Jeg registrerer at rep. Kyed har hatt besøk på 
Fauske av en meget sentral stortingsrepresentant, ja sågar den rep. som skal representere 
Nordland ved kommende stortingsvalg. Dersom Sjunkhatten Folkehøgskole er så viktig for 
Fauske KRF og rep. Kyed så måtte det jo være en smal sak, for Fauske Krf, å få 
Folkehøgskolen inn i Statsbudsjettet for 2017. Nei, dette blir omtrent det samme som skjedde 
med trafikksikkerhetstiltakene omkring Nye Vestmyra skole. Regjeringen la tiltakene inn i 
forslag til Statsbudsjettet for 2016. KRF forhandlet de bort. 

 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 15.12.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 197/16- 198/16 
Møte nr: 13/2016 Til kl. 14:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Kenneth Svendsen FRP 
Liv-Marit Tverå FRP 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 
Tore Paul Stemland FRP 
Ketil Skår H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Hilde Christine Sørensen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Lene Gulstad 
Morten Pedersen 
Nils-Are Johnsplass 
Odd Arve Horsdal 
Terje Valla 
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Trond Heimtun 
Ulf Flønes 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Kulturstipend for 2017 ble utdelt til Ingrid Mathisen. 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Ordfører opplyste om mottak av underskrifter fra skoleelever i klasse 6 a, b og c ang. 
leirskoleopphold. 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 02.02.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekrtær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordførerr 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
197/16 Betalingsregulativ 2017  
198/16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020  
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197/16: Betalingsregulativ 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
 
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. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
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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. 
 

 
Kommunestyre 15.12.2016: 
 
Behandling: 
Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 
Byggesaksgebyrene øker ikke ut over prisstigning. 
 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo på vegne av H, KRF og V: 
Betalingssatser for kultur og idrett 

Det foreslås ingen økning for året 2017, prisene holdes på 2016-nivå. 

Kulturskolen: Prisene for 2017 settes til kr. 2.000,- pr. år for ordinær kulturskolekontingent. 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Ingen økning i byggesaksgebyrene utover det som er prisvekst for 2017. 

Ingen økning i betalingsregulativet for SFO. 
 

Rådmannen gjorde oppmerksom på uteglemt sats på bygesaksbehandling  av rene boligbygg - 
pr. selvstendig boenhet kr. 15.000,-. Beløpet settes inn i betalingsregulativet. 
 

H/KRF/V's forslag ble forkastet med 15 mot 12 stemmer. 
FRP's forslag ble forkastet med 24 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 19 mot 8 stemmer. 
Formannskapets innstilling bassengsatser ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 

 
KOM- 197/16 Vedtak: 
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Vedtak: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
 
198/16: 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. 
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 
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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.  

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
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, 
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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. 
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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ådmannens 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. 

 

 
 
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: 

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,- 
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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 
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 
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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. 

 

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.  
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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. 

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.  
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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 

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 
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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.  

 
 
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.  
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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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ådmannens 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,- 
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- 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. 

 

 
Eldrerådet 01.12.2016: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 

Eldrerådet slutter seg helt og fullt til de vurderinger rådmannen gjør angående styrkning av 
hjemmetjenesten for der igjennom sterkere satsing på hverdagsrehabilitering, samtidig som det 
satses på en mer helhetlig demensomsorg. Oppstart av Sagatun som bokollektiv med plass til 
11 personer må kunne avskaffe en del av dobbeltromsproblematikken. Eldrerådet anbefaler 
rådmannes framlagte budsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017-2020. 
Eldrerådet vil uttrykke tilfredshet med at rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 
2017-2020 bærer preg av en dyp forståelse for de store utfordringer Fauske kommune overfor 
hva gjelder helse og omsorg. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
ELD- 037/16 Vedtak: 
Vedtak:  

Eldrerådet slutter seg helt og fullt til de vurderinger rådmannen gjør angående styrkning av 
hjemmetjenesten for der igjennom sterkere satsing på hverdagsrehabilitering, samtidig som det 
satses på en mer helhetlig demensomsorg. Oppstart av Sagatun som bokollektiv med plass til 
11 personer må kunne avskaffe en del av dobbeltromsproblematikken. Eldrerådet anbefaler 
rådmannes framlagte budsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017-2020. 
Eldrerådet vil uttrykke tilfredshet med at rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 
2017-2020 bærer preg av en dyp forståelse for de store utfordringer Fauske kommune overfor 
hva gjelder helse og omsorg. 
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Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 05.12.2016: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 

FUN har over flere år engasjert seg for å få etablert et Arbeidssenter/aktivitetstilbud for 
mennesker som faller utenfor VTA ordningen, eller Varig tilrettelagte arbeidsplasser, som har 
krav om en restarbeidsevne på 50% eller mer. 
 
I foregående perioder har det vært jobbet godt både administrativt og politisk for å få på plass et 
Arbeidssenter, "Arbeid for alle", men uten synlige resultat. 
Fauske kommune har svært få tiltaksplasser, og kjøper i dag tjenester hos Saltdal og Sørfold. 
 
Behovet for tilrettelagte arbeidsplasser er tilstede hos flere ulike grupper i samfunnet. Vi vil her 
fokusere på de som kommer inn under Miljø- og habiliteringstjenesten, som per i dag viser til et 
manglende tilbud til 10-15 personer. 
 
Mangelen på arbeidstilbud/aktivitet skaper dessverre ofte nye utfordringer og merbelastning. 
Denne type satsing vil derfor kunne gi bedre og mer meningsfylte liv for de det gjelder, og 
dermed også en betydelig samfunnsgevinst. 
HVPU reformen ble innført i 1990, med en hovedmålsetting om integrering og likebehandling. Vi 
mener det nå er på tide at Fauske kommune oppfyller intensjonen i denne målsettingen. 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede viser forøvrig til vedlagte 
dokument og ber Kommunestyret sette av kr 300 000 til forprosjekt "Arbeidssenter" i budsjettet 
for 2017.  
 
Budsjett  2017, 5.4.7 VVA 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede ønsker å påpeke at vedlikehold av 
fortau og gangveier i form av brøyting, snørydding og strøing er svært viktig for tilgjengeligheten 
på vinterstid. Dette gjelder også gatelys. 
 
FUN ber derfor kommunestyret påse at tilstrekkelige midler avsettes i budsjettet til formålet. 
 
Utvalgsleder forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 

 

 
FUN- 036/16 Vedtak: 
Vedtak:  

FUN har over flere år engasjert seg for å få etablert et Arbeidssenter/aktivitetstilbud for 
mennesker som faller utenfor VTA ordningen, eller Varig tilrettelagte arbeidsplasser, som har 
krav om en restarbeidsevne på 50% eller mer. 
 
I foregående perioder har det vært jobbet godt både administrativt og politisk for å få på plass et 
Arbeidssenter, "Arbeid for alle", men uten synlige resultat. 
Fauske kommune har svært få tiltaksplasser, og kjøper i dag tjenester hos Saltdal og Sørfold. 
 
Behovet for tilrettelagte arbeidsplasser er tilstede hos flere ulike grupper i samfunnet. Vi vil her 
fokusere på de som kommer inn under Miljø- og habiliteringstjenesten, som per i dag viser til et 
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manglende tilbud til 10-15 personer. 
 
Mangelen på arbeidstilbud/aktivitet skaper dessverre ofte nye utfordringer og merbelastning. 
Denne type satsing vil derfor kunne gi bedre og mer meningsfylte liv for de det gjelder, og 
dermed også en betydelig samfunnsgevinst. 
HVPU reformen ble innført i 1990, med en hovedmålsetting om integrering og likebehandling. Vi 
mener det nå er på tide at Fauske kommune oppfyller intensjonen i denne målsettingen. 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede viser forøvrig til vedlagte 
dokument og ber Kommunestyret sette av kr 300 000 til forprosjekt "Arbeidssenter" i budsjettet 
for 2017.  
 
Budsjett  2017, 5.4.7 VVA 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede ønsker å påpeke at vedlikehold av 
fortau og gangveier i form av brøyting, snørydding og strøing er svært viktig for tilgjengeligheten 
på vinterstid. Dette gjelder også gatelys. 
 
FUN ber derfor kommunestyret påse at tilstrekkelige midler avsettes i budsjettet til formålet. 
 

 

 
Arbeidsmiljøutvalg 06.12.2016: 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte kort om foreslått budsjett 2017. 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 
AMU tar forslag til budsjett til orientering. 
 

 
AMU- 024/16 Vedtak: 
Vedtak:  AMU tar forslag til budsjett til orientering. 

 
Fauske ungdomsråd 09.12.2016: 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Gatelys 
Fauske Ungdomsråd reagerer på at det ikke er satt av ekstra penger til gatelys i budsjettet. 
Gatelysene i kommunen er i svært dårlig stand, og det fører til at ungdom, og andre føler seg 
utrygge ute når det er mørkt.  
 
Leirskole 
Fauske Ungdomsråd ønsker ikke at det skal innføres lokal leirskole. Elevene som reiser på 
leirskole lærer mye, både om seg selv og om de rundt seg. Ungdomsrådet synes at leirskole er 
en viktig del av barneskolen, og ønsker derfor at tilbudet ikke skal forandres.   
 
Barnevernet 
Fauske Ungdomsråd liker ikke utviklingen til barnevernet i kommunen. Ungdomsrådet synes at 
barnevernet har en negativ utvikling, som ikke er ønskelig. Rådet ønsker kun det beste for alle 
barn og unge i kommunen, og er redde for at denne negative utviklingen kan føre til negative 
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konsekvenser.   
 
Kulturtilskudd 
Fauske Ungdomsråd mener at det ikke burde kuttes i kulturtilskudd. Kultur er en viktig del av 
ungdommenes liv, og noe som det settes stor pris på.  
 
Skolehelsetjenesten og kommunepsykolog 
Fauske Ungdomsråd synes at det er meget positivt at satsningen på skolehelsetjenesten 
fortsetter. Og at det er satt av penger til å ansette en kommunepsykolog. 
 
 
Spesialundervisning 
Fauske Ungdomsråd er noe usikker på kommunens fordeling av ressurser når det kommer til 
spesialundervisning. Ungdomsrådet vil forsikrer seg om at alle får den hjelpen de trenger, og at 
det ikke prioriteres for få ressurser.  
 
Newton 
Fauske Ungdomsråd er i mot nedleggelsen av Newtonrommet. Ungdomsrådet mener at det 
ligger stor verdi i rommet, i form av glede og inspirasjon. Og at det er en flott måte for 
ungdommen å utvikle seg på.  
 
Uteområdet i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å påpeke hvor viktig det er at uteområdene på skolen i Sulitjelma 
ferdigstilles. Elevene har svært lite å gjøre i friminuttene, og det er ikke slik det skal være. 
 
Klubben i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å fremme et forslag om nye lokaler til ungdomsklubben i 
Sulitjelma. Lokalene de har nå er i dårlig stand, og er ikke egnet til ungdomsklubb. 
Ungdomsrådet ønsker å foreslå legedelen på Sagatun som nye lokaler. 
 

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FUR- 067/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Gatelys 
Fauske Ungdomsråd reagerer på at det ikke er satt av ekstra penger til gatelys i budsjettet. 
Gatelysene i kommunen er i svært dårlig stand, og det fører til at ungdom, og andre føler seg 
utrygge ute når det er mørkt.  
 
Leirskole 
Fauske Ungdomsråd ønsker ikke at det skal innføres lokal leirskole. Elevene som reiser på 
leirskole lærer mye, både om seg selv og om de rundt seg. Ungdomsrådet synes at leirskole er 
en viktig del av barneskolen, og ønsker derfor at tilbudet ikke skal forandres.   
 
Barnevernet 
Fauske Ungdomsråd liker ikke utviklingen til barnevernet i kommunen. Ungdomsrådet synes at 
barnevernet har en negativ utvikling, som ikke er ønskelig. Rådet ønsker kun det beste for alle 
barn og unge i kommunen, og er redde for at denne negative utviklingen kan føre til negative 
konsekvenser.   
 
Kulturtilskudd 
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Fauske Ungdomsråd mener at det ikke burde kuttes i kulturtilskudd. Kultur er en viktig del av 
ungdommenes liv, og noe som det settes stor pris på.  
 
Skolehelsetjenesten og kommunepsykolog 
Fauske Ungdomsråd synes at det er meget positivt at satsningen på skolehelsetjenesten 
fortsetter. Og at det er satt av penger til å ansette en kommunepsykolog. 
 
 
Spesialundervisning 
Fauske Ungdomsråd er noe usikker på kommunens fordeling av ressurser når det kommer til 
spesialundervisning. Ungdomsrådet vil forsikrer seg om at alle får den hjelpen de trenger, og at 
det ikke prioriteres for få ressurser.  
 
Newton 
Fauske Ungdomsråd er i mot nedleggelsen av Newtonrommet. Ungdomsrådet mener at det 
ligger stor verdi i rommet, i form av glede og inspirasjon. Og at det er en flott måte for 
ungdommen å utvikle seg på.  
 
Uteområdet i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å påpeke hvor viktig det er at uteområdene på skolen i Sulitjelma 
ferdigstilles. Elevene har svært lite å gjøre i friminuttene, og det er ikke slik det skal være. 
 
Klubben i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å fremme et forslag om nye lokaler til ungdomsklubben i 
Sulitjelma. Lokalene de har nå er i dårlig stand, og er ikke egnet til ungdomsklubb. 
Ungdomsrådet ønsker å foreslå legedelen på Sagatun som nye lokaler. 
 

 

 
Kommunestyre 15.12.2016: 
 
Behandling: 
Ungdomsrådets leder Embla Sørensen talte på vegne av ungdommen. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet på vegne av FL, R og SV: 
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 

1.1 tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  
- Gratis skolefrukt til alle skoleelevene fra 1.1.2017 Kr. 650 000,- 
1.2 tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter:  
- Reduksjon renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Kr. 650 000,- 
 
 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, KRF og V: 
Partiene ønsker først å gi ros til Rådmannen for å ha lagt frem et budsjett som er godt lesbart 
og forståelig. De ansatte er tatt med prosessen, og budsjettet er lagt frem i god tid før 
behandling. Det gir en god fremstilling av den økonomiske situasjonen i kommunen. De tre 
partiene synes budsjettet har en god profil ved at det satses på både gamle og unge. Videre er 
vi fornøyd med at budsjettet er saldert uten ytterligere bruk av eiendomsskatt. Det er mye i 
budsjettet vi stiller oss bak. Innspillene nedenfor er endringer til rådmannens budsjett.  

KULTUR – FOLKEHELSE - IDRETT 
Fauske har et meget aktivt og oppegående kulturmangfold gjennom en rekke lag, foreninger og 
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frivillige. Den frivillige aktiviteten bidrar i stor grad til at Fauske har en rekke ulike tilbud til 
mange mennesker i alle aldre. Tilskuddene har de siste årene vært dreid mer og mer over til å 
gjelde barn og unge, noe partiene mener er riktig vei å gå. Vi vil ikke at tilskuddet kuttes, men 
holdes minst på dagens nivå. Vi slutter oss til posisjonens forslag om ei ½ stilling til 
kultur/festival-utredning, samt tilskudd til begge nærmiljøutvalgene.   
Fauske er en folkehelsekommune. Det samme gjelder for driften av de mange flotte lysløypene 
vi har i kommunen. Gjennom årene har det blitt sedvane at kommunen betaler strøm for disse 
løypene. Det mener vi er riktig, og det er et viktig bidrag til å holde folk i fysisk aktivitet I 
folkehelsekommunen Fauske. I budsjettet ligger det inne kjøp av ny tråkkemaskin i Valnesfjord. 
Vi ser gjerne at dette gjøres i et samarbeid med de frivillige og at det søkes støtte for å dekke 
deler av denne investeringen.   
Vi er bekymret for at svømmehallen på Fauske har vært stengt siden i sommer, og at både 
bassenget og taket på bygningen må skiftes og/eller renoveres. Svømmehallen gir et tilbud til 
mange hundre besøkende gjennom året. Vi ønsker at alle midler som er satt av til 
bassengformål i 2017 brukes til å få svømmehallen i drift igjen.  
Det er foreslått en økning på 10 % i kulturskolen. Vi ser heller at dette skal bli billigere slik at 
flere får anledning å benytte seg av det flotte tilbudet.   
Å få realisert et kulturhus er fortsatt et ønske fra partiene. Vi har sett planene for et nytt hotell på 
Fauske, og oppfordrer at Fauske kommune setter seg i kontakt med eierne av hotellet for å se 
på løsninger sammen til et slikt formål.     
PLEIE OG OMSORG 
Dagens posisjon lovte i fjor høst at dobbeltrommene skulle være avskaffet i løpet av kort tid. Det 
er de ikke. I stedet er en velfungerende hjemmetjeneste bygget ned. Rådmannen brukte i siste 
økonomimelding ordene «uverdig» og påpekte at det nå ikke gis den tjenesten brukerne har 
krav på. H, KrF og V ønsker å styrke hjemmetjenesten, og mener dette er riktig vei å gå i stedet 
for å bygge flere institusjonsplasser. Flere omsorgsboliger bør prioriteres bygget, og vi er 
positive til å se hva de planlagte boligene i Buen kan benyttes til.    
OPPVEKST OG FRITID 
Partiene mener fortsatt at det er for mange skoler i Fauske sentrum, og står fast på at Erikstad- 
og Hauan skole bør legges ned. Videre drift i disse skolene vil løse ut store behov for 
renovering av spesielt skolen i Hauan. Vi foreslår at skolene legges ned fra neste skoleår, og 
legger inn en besparelse på 2,5 mnok på dette.  
Vi ønsker å tilbakeføre gevinsten til styrking av skolemateriell, samt opprettholde Newton-
rommet.  
NÆRING 
Fauske kommune har attraktive arealer for næring som bør utnyttes bedre. Disse vil kunne 
selges dersom arealplanleggingen ferdigstilles. Potensialet for inntekt for kommunen de 
kommende år er stort, bare en får ferdigstilt arealene og gjort de klare for salg. Vi vil at det 
fortsatt skal jobbes for å få hånd om overskuddsmasse fra bygging av ny E6 nordover. Denne 
steinen vil bidra til å kunne klargjøre tomter hos oss, og gjøre våre arealer enda mer attraktive 
for salg.  
For neste år legger vi inn et beløp på 3 mnok i inntekt for salg av slike arealer.  
Fauske eiendom ble opprettet for å forvalte kommunens eiendommer på en bedre måte, og for 
å sørge for at vedlikeholdet på kommunale eiendommer kommer opp på et akseptabelt nivå. 
Det ble satt av 50 mnok til foretaket gjennom de neste 10 årene for å sette de i stand til det. 
Partiene ønsker å opprettholde dette, og setter av ytterligere 2 mnok i neste års budsjett.  
Det er i rådmannens budsjett satt av 13 mnok til prosjektet «fra leid til eid». Vi tror ikke dette 
kommer til å få full utnyttelse i 2017, og vil bruke 5 mnok av dette beløpet til opprusting av 
kommunale veier og gatelys.   
TALLDEL 
Økte utgifter  MNOK 
Kulturtilskudd  0,5 
Strøm lysløyper   0,12 
Newtonrommet  0,35 
Politikk   0,49 
Skolemateriell  1 
Fauske eiendom  2 
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Nærmiljøutvalg  0,12 
Bet.satser kultur og idrett 0,3 
Kultur 1/2 stilling  0,3 
Hjemmetjenesten  2 
SUM   7,18 

    
Økte inntekter/reduserte utgifter 
Salg Næringsareal  -3 
Skolestruktur  -2,5 
Statlige refusjoner  -1,7 
SUM   -7,2 

    
Investeringer   
Fra leid til eid  -5 
Opprusting kommunale veier 5 
SUM   0 
 
 
Ottar Skjellhaug (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 
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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
gjennomføres 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. 
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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 

Salg av bolig- og næringsareal 3,0 mill 

Mindre kommunestyremøter 0,07 mill 

SUM økte inntekter 11,57 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 

Arbeidsrettet tilbud til mennesker som faller utenfor arbeidsliv 0,3 mill 

SUM økte utgifter 6,25 mill 
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Sum styrking av likviditet 5,32 mill 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 
INNLEDNING: 

Fauske Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Fauske 
Kommune for 2017. 

GENERELT OM BUDSJETTFORSLAGET 

Fremskrittspartiet er glad for at rådmannens forslag til budsjett for 2017 fokuserer på 
eldreomsorg. Selv om Fremskrittspartiet ikke er fornøyd med satsingen er dette et skritt i rett 
retning, og viser en vilje til å prioritere. Fremskrittspartiet konstanterer at Fauske kommune har 
store verdier som er lett omsettelige, og som i langt bedre grad vil sette kommunen i stand til å 
løse de oppgavene kommunen i lovs form er satt til å løse. Fauske kommune er derfor en rik 
kommune. 

Kommunens innbyggere har likevel liten glede av de store verdiene, dette fordi kommunen årlig 
mangler penger til viktige driftsutgifter, og investeringer. Noe vi tydelig ser i budsjettforslaget for 
2017. 

Kommunen har heller ikke utnyttet potensiale som ligger i å organisere seg annerledes, og å 
bruke konkurranse som virkemiddel.  

Fremskrittspartiet vil ikke gå samme vei som både nåværende posisjon, og den tidligere 
posisjonen har valgt. Nemlig å gjøre alle ting slik som tidligere, bare litt mindre av det. 
Fremskrittspartiet vil gå motsatt vei ved å frigjøre midler gjennom å selge kommunalt eide aksjer 
i private firmaer, samtidig som det innføres konkurranse om å utføre kommunale oppgaver, og 
derved kunne gi innbyggerne et bedre tilbud. 

For Fremskrittspartiet er kvaliteten på tjenestene det aller viktigste. Derfor ønsker vi at det 
utarbeides serviceavtaler som klarlegger nivået i detalj på den tjenesten vi skal utføre til 
innbyggerne. Dette for at politikerne skal kunne kvalitetssikre tjenestene, og at befolkningen 
skal kunne være orientert om hva de har krav på. Avvik fra serviceavtaler skal rapporteres 
fortløpende tilbake til politikerne med årsak til avviket. Dette er særdeles viktig når kommunen 
både bestiller, produserer og kontrollerer sine tjenester. 

Fremskrittspartiet vil styrke den private eiendomsretten, og kan derfor ikke akseptere 
formuesskatt og eiendomskatt. Slike skatter er i realiteten en dobbeltbeskatning. 
Eiendomsskatten fører til at bedrifter og boligeiere beskattes uten hensyn til skatteevne eller til 
overskudd. 

Det er beklagelig at kommunestyret i stedet for å se på egen drift, stadig øker sine utgifter, og 
derfor er nødt til å øke sine inntekter gjennom dobbeltbeskatning av sine innbyggere. 

Fremskrittspartiet vil understreke at kommunene er til for innbyggerne, og ikke motsatt. Derfor 
må det også bli lettere for innbyggerne å bestemme hvordan deres egen kommune skal være.  

Fauske Fremskrittspartiet har som sitt mål at partiets folkevalgte skal være innbyggernes 
talsmenn overfor det offentlige.  

Fauske Fremskrittsparti mener at lokale folkeavstemninger, folkemøter, åpne høringer, 
brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal forvaltning. Med 
slik tiltak vil man bringe kommunes innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av 
tjenestene. Samtidig som man begrenser, politikernes, profesjonenes og byråkratenes makt til 
fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev, foreldre, brukere og innbyggere. Fremskrittspartiets 
budsjettforslag frigjør gjennom ”beste praksis” store summer fra driften, og over til investeringer 
og et bedre tilbud til innbyggerne.    
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Fremskrittspartiets budsjettforslag innebærer en storstilt omfordeling av ressursene i Fauske 
kommune. Fra kommunal rikdom i form av aksjer i private selskaper - til et godt tjenestetilbud til 
kommunens innbyggere.  

 

Innovasjon og økt produktivitet for mer velferd  
 

NHO Service har utarbeidet en analyse som heter ”Mulighetsstudie for Fauske kommune”. 
Denne analysen er basert på bruk av ”Beste praksis”. Studien viser hvor mye det er mulig å 
spare på alternative driftsformer.  For Fauske kommune vil bruk av «Beste praksis» i beste fall 
kunne føre til en besparelse på nærmere 60 millioner kroner årlig. Men ved å sette fokus på 
alternative måter å drive kommunen på vil en kunne oppnå betydelige besparelser som kan 
brukes til bedre tjenesteproduksjon. 
 

Det er viktig å understreke at kommunen har ansvaret overfor innbyggerne for de kommunale 
tjenestene uavhengig av hvem som produserer tjenestene.  
 

Denne analysen viser at det er et potensial for kommunen til å utnytte dagens ressurser bedre, 
uavhengig av hvem som produserer tjenesten.  

 
Det understrekes også at analysen ikke viser muligheter ved privatisering. Privatisering fritar 
kommunen fra alt ansvar og overlater tilbud og etterspørsel til markedet alene. Denne analysen 
handler altså om hvordan man kan oppnå økt produktivitet i tjenestene som kommunen 
finansierer og har ansvar for. Det er her et bedre samspill mellom offentlig og privat sektor i 
mange tilfeller vil gi det vi mener er beste praksis. 

 
En viktig forutsetning for vstudien er selvsagt at produktivitetsgevinster ikke er en følge av 
kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår.  

 
Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon.  Innovasjon handler som kjent om fornyelse og 
forbedring. Det handler i korthet om et kontinuerlig søkelys på hvordan man kan gjøre ting 
bedre.  

 
Kvalitetssikring og kontroll med tjenestene bør være like streng uavhengig av om det er 
kommunen selv eller andre som faktisk leverer tjenestene.  For å sikre kvalitet på tjenester må 
vi ha kunnskap om faktiske forhold. Derfor må kvaliteten på tjenestene måles. God konkurranse 
til innbyggernes fordel bør vektlegge tydelige kvalitetskrav så vel som god ressursutnyttelse.  

 

Hvilke utslag har dette for Fauske kommune 

Diagrammet under viser hvilke muligheter Fauske kommune har ved å velge alternative måter å 
organisere sine tjenester på (basisen for dette er innberettede kostra tall fra Fauske kommune). 

 

 Sykehjem Hjemmetjeneste Renhold Drift og 
vedlikehold 

Dagens 
kostnader 

ca 93 mill. kr ca 82 mill. kr ca 12 mill. kr ca 14 mill. kr 

Kostnad beste ca 54 mill. kr ca 68 mill. kr  ca 9 mill. kr ca 11 mill. kr 
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praksis 
Frigjort ca 39 mill. kr ca 14 mill. kr ca 3 mill. kr ca 3 mill. kr 
 

Ved konkurranseutsetting av 20 prosent av tjenesteproduksjonen knyttet til de fire omtalte 
kostnadsområdene frigjøres det en betydelig ressursgevinst. Kommunen får den største delen 
av de frigjorte ressursene i form av reduserte kostnader. Leverandører som driver effektivt får et 
overskudd. Staten får en andel av de frigjorte ressursene via skatt på overskudd hos eksterne 
leverandører.  

Frivillige eller private leverandører får anslagsvis 6 % av de frigjorte ressursene mens offentlig 
sektor får 94 %. 

Fremskrittspartiet legger derfor dette til grunn i sitt alternative budsjettforslag, men ikke med mer 
enn halvparten av de besparelsene NHO servise legger til grunn. 

 

FAUSKE FREMSKRITTSPARTI  VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL 
: 

1. Fauske kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er 
til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 

2. Fauske kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for 
å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere.  

3. Fauske kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av 
kommunens tjenester i perioden. 

4. Fauske kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at tilbudet til 
brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

5. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide aktivt for å hjelpe mennesker som 
havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

6. Fauske kommune skal ta befolkningen med på viktige avgjørelser ved aktivt å bruke 
folkeavstemning. 

7. Ordføreren gis i oppdrag å innlede forhandlinger med eierne av Salten Kraftsamband AS 
med sikte på å ta ned egenkapitalen i selskapet til ca. 40 pst. Det overskytende skal tas ut som 
et ekstraordinært utbytte til eierne. 

8. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om å organisere Teknisk etat som et 
aksjeselskap. 

9. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ordning der elev sammen med foreldre gis 
mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

10. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barnehageplass og 
kontantstøtte for toåringer. 

11. Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor en belyser fordeler og ulemper ved å 
selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

12. Rådmannen får i oppgave å fremforhandle pris med et forsikringsselskap slik at alle 
kommunenes ansatte får tilbud om tegne privat helseforsikring. 

13. Kommunestyret skal konsentrere seg om å gi innbyggerne et best mulig tilbud innenfor de 
områder kommunen har et lovbestemt ansvar, og til et skatte- og avgiftsnivå som er lavest 
mulig. 
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14. Avhende storkjøkkenet på en slik måte at Fauske kommune kommer best ut av det. 

 Mennesket vokser med sine høye mål! 

FAUSKE KOMMUNE 

SKAL VÆRE EN KOMMUNE  

TIL BESTE FOR  

INNBYGGERNE! 

 

Inntekter - Utgifter:  

Forslag til rammer  for 2017:                                     

Inntekter til investeringer/nedbetaling lån/avsetning til bank eller fond  

1. Eiendomsskatten for boliger settes til 0.   

2. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets vedtak: 

Forslag til rammer for 2017:  

Emne Inntekter fra driftsbesparelser 
Effektivisering/nedbemanning Kr.       3.000.000 
Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      30.000.000 
Mindre renteutgifter (nedbet. Gjeld)/økte 
renteinntekter  

Kr.       4.000.000 

Besparelse kjøkken Kr.       1.000.000 
Besparelse sosiale tjenester Kr.       1.000.000 
 
Frigjort til økt drift Kr.     39.000.000 
 
Økte utgifter/reduserte inntekter:  
Ikke overføre stilling fra vei til VA-området Kr.           250.000 
 

Newtonrommet videreføres Kr.        350.000 
Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.        500.000 
Økte kostnader for nye brukere 
hjemmetjenesten/utfasing dobbeltrom 

Kr.     3.000.000 

Kommunestyremøte på nett Kr.        120.000 
Ingen økning av byggesaksgebyr Kr.        350.000 
Fjerning av eiendomsskatt for boliger og 
fritidseiendommer 

Kr.   17.150.000 

Ikke vaktanstilling byggesaksbehandling Kr.        265.000 
 
Leirskole Kr. 200 000 
Økte utgifter Kr     21 935 000 
 

Overskudd Kr 17 065 000 
Salg av aksjer Kr   138.000.000 
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Til investering/egenkapital/nedbet. lån Kr.    155.065 000 
 
Fond for boligbygging Kr.    10.000.000 
  
Satsing på vei Kr.    10.000.000 
 
Til investeringer/egenkapital/nedbet. lån Kr    135.265.000 
 

Eventuelle budsjetteringsfeil reguleres mot avsetting til egenkapital. 

 

Sentraladministrasjonen 

Fremskrittspartiet vil på generelt grunnlag hevde at kommunene har en finansiell reserve som 
de hittil bare har tappet i beskjeden utstrekning: Muligheten til å effektivisere sin virksomhet. 

Denne muligheten ligger ikke i hovedsak i at de kommunalt ansatte skal jobbe mer eller 
hardere. Etter Fremskrittspartiets syn ligger kommunens store uutnyttede 
effektiviseringspotensial i å utnytte ”markedet” til å redusere sine utgifter. Det som er 
karakteristisk for de aller fleste norske kommuner, er at de ikke undersøker i markedet hvem 
som kan gi dem det beste tilbudet når de skal kjøpe varer, de undersøker ikke hvem som yter 
de beste og billigste tjenestetilbudene, de produserer selv varer og tjenester som kjøpes 
billigere og bedre på markedet.  

Eiendomsskatt 

Eiendom beskattes flere ganger ettersom man allerede har betalt skatt på inntekten 
eiendommen er ervervet for, samt dokumentavgift ved ervervet og merverdiavgift av 
påkostninger. Dessuten er eiendom allerede gjenstand for formuesbeskatning. 

For hytter fremstår eiendomsskatt som spesielt urimelig, ettersom en hytteeier som oftest har 
fast bopel i en annen kommune og derfor ikke har stemmerett og innflytelse i hyttekommunen. I 
mange tilfeller legger hytteeieren minimalt beslag på kommunale tjenester. Dessverre innført 
det tidligere styret eiendomsskatt for hytter i Fauske kommune. 

Eiendomsskatt rammer barnefamilier og enslige eldre. Barnefamilier i etableringsfasen rammes 
fordi de gjerne har en høy gjeld, enslige eldre fordi de har pensjon som eneste inntekt. 
Eiendomsskatten rammer også leietakere som får påslag på husleien når husverten får økt sine 
utgifter.  

Fremskrittspartiet foreslår derfor at eiendomsskatten for boliger settes til 0. 

Økt satsing på Fauske kommune 

Fremskrittspartiet ønsker en økt satsing på markedsføringstiltak av Fauske kommune. Et slikt 
prosjekt kan være et offentlig/privat samarbeids prosjekt om byggeklare tomter. 

Dette prosjektet settes i gang som et samarbeid mellom Fauske kommune og private 
grunneiere i kommunen. Målsetningen med prosjektet er å etablere flere byggeklare tomter de 
nærmeste årene som et ledd i å styrke bosetningen i kommunen. 

Fauske kommune oppretter et fond som skal finansiere opparbeidelse av byggeklare 
boligtomter i kommunen. Med byggeklare tomter menes at de aktuelle tomtene blir oppmålt, 
regulert ved behov og det legges til rette med vann, avløp og vei. Den konkrete 
samarbeidsformen mellom grunneierne og kommunen ligger i at kommunen finansierer 
tilrettelegging av vei, vann og avløp og markedsfører tomtene, mot at grunneierne avstår 
grunnen til boligformål, sørger for at tomtene blir gjort byggeklare og selger tomtene videre til en 
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på forhånd avtalt pris. I praksis vil kommunens rolle være å legge til rette for og formidle en 
avtale mellom kjøper og selger.Hvilke grunneiere kommunen inngår avtale med avgjøres etter 
anbudsprinsippet. Det betyr at kommunen går offentlig ut og tilbyr ”tildeling av byggeklare 
boligfelt/tomter” til kommunens grunneiere. De grunneierne som er villige til å avstå de mest 
attraktive tomtene ut ifra kriteriene pris per tomt, og pris for opparbeidelse av boligfelt/tomt tilbys 
byggeklare boligfelt/tomter av kommunen. 

Et slikt samarbeid vil gi både kommunen og de aktuelle grunneierne fortrinn. Grunneierne vil få 
tilrettelagt attraktive boligtomter uten at de selv har utgifter med det. Kommunen på sin side vil 
gjennom anbudsprinsippet kunne sile ut de beste tomtene ut ifra kriteriene pris og beliggenhet, 
og således sørge for at de beste tilgjengelige byggeklare tomtene i kommunen er tilgjengelige til 
best mulig markedspris.  På denne måten økes sjansen for tilflytting til kommunen betraktelig. I 
budsjettet er det lagt opp til en økning av alle gebyrer. Fremskrittspartiet legger til grunn en 
gjennomgående effektivisering og bruk av konkurranse som vil kunne redusere kostnadene, og 
går derfor mot alle gebyr økninger. 

Planutvalget er ansvarlig for denne prosessen. I denne prosessen bør eventuelle grendeutvalg 
informeres og gis anledning til å uttale seg og gjerne fungere som bindeledd mellom de aktuelle 
grunneierne og kommunen. Når kommunen har fått finansieringen på plass lyses ”anbudet” ut i 
kommunen. Alle grunneierne, uansett hvor de bor i kommunen må få anledning til å søke på 
”tildeling av byggeklare boligfelt/tomter”. Anbudet skal foregå i to faser. I første anbudsrunde 
informerer grunneierne om beliggenhet, arealet som avstås og om ønsket salgspris pr. tomt. 
Når anbudsrunden er over, så er det planutvalgets oppgave å sile ut hvilke tilbud fra 
grunneierne som kommunen skal jobbe videre med. Planutvalget bør i denne sammenheng 
foreta befaring av de aktuelle områdene, og velge ut de tomtene som virker mest salgbare ut 
ifra kriteriene pris og beliggenhet. Når planutvalget har valgt ut hvilke tomter som virker 
interessante å jobbe videre med, så er det i neste omgang grunneiernes oppgave å beregne 
kostnader ved opparbeidelse av de aktuelle boligfelt/tomter. Jo lavere kostnad grunneierne kan 
tilby for å ferdigstille tomtene, jo billigere og mer attraktivt blir det for kommunen å finansiere 
prosjektet.  

Etter en helhetsvurdering basert på tomtenes salgbarhet og kommunens utgifter til 
grunnlagsinvesteringer velger planutvalget tilslutt ut de tomtene som kommunen går inn for å 
finansiere.  Grunneier får utbetalt utgiftene til opparbeidelse av tomtene etter at tomtene er 
ferdigstilt, eller kommunen kan inngå avtale med tredje part (entreprenør) om direkte utbetaling 
til dem. 

Salg av aksjer 

Fauske kommune har en betydelig kapitalreserve i form av aksjer. Både i form av sitt eierskap i 
Salten Kraftsamband AS og ISE AS. Når det gjelder førstnevnte viser Fremskrittspartiet til at 
Fauske kommune kjøpte en aksjepost for 78 mill. som ikke har noen strategisk effekt, og 
foreslår å selge den. I tillegg viser vi til vårt forslag nr.9. Når det gjelder ISE er det ingen grunn 
til at Fauske kommune skal sitte som eier av nesten 50 pst av aksjeposten, og fremmer derfor 
forslag om at kommunens aksjepost selges.  

 

Grunnskolen 

Målet for Fremskrittspartiet er å skape en grunnskole som pedagogisk kan møte de utfordringer 
samfunnet står overfor. Det gjelder å gi de unge et godt grunnlag for videre utdanning innen 
allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning, samtidig som skoleverket er økonomisk rasjonelt 
og effektivt organisert.  

 
Fauske Fremskrittsparti ønsker å fristille skolene i kommunen slik at elever og foreldre har en 
større mulighet til å påvirke sin skole. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter ved å være 
kreative i forhold til alternative inntektsmuligheter skal alle disse inntekter tilfalle den enkelte 
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skole.  

I dagens skoleverk foretas det liten eller ingen evaluering av lærerens arbeide sett fra elevens 
og foreldrenes ståsted. Læreren går derfor glipp av verdifull tilbakemelding på det arbeidet de 
gjør.  

Fremskrittspartiet ønsker derfor å innføre en ordning hvor eleven i samråd med sine foreldre i 
en lukket evaluering gir karakterer til sine lærere.Fremskrittspartiet har stemt imot storskole på 
Fauske. Byggeprosessen er nå kommet så langt at Fremskrittspartiets mål vil nå være å sikre at 
det ikke blir overskridelser. 

Fremskrittspartiet vil tillate at alternative skoler til det offentlige skoleverk etableres på Fauske, 
og vil i så måte henvise til søknaden fra Nordlys grunnskole. 

 

Barnehager 

Fremskrittspartiet mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i frivillighet og 
valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk i Norge gir ikke foreldrene nok valgfrihet, og lovgivningen 
på området er altfor omfattende. 

 
Fremskrittspartiet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive barnehager. Dette 
må i størst mulig grad overlates til frivillige organisasjoner og private. Alle godkjente barnehager 
skal likestilles fra det offentliges side. Fremskrittspartiet vil liberalisere dagens barnehagelov og 
økonomisk likestille ulike former for barnepass.  

 
Fremskrittspartiet ønsker at det primært skal bygges private barnehager i kommunen, Dette 
fordi Fremskrittspartiet er av den klare formening at private barnehager i kommunen gir et like 
godt tilbud til brukerne som de kommunale, men til en lavere pris. Dette betyr at 
Fremskrittspartiet ikke ønsker å bruke penger på å oppgradere barnehagene i Fauske 
kommunes eie. 

 
Samtidig er kommunen i en situasjon hvor man må forsøke å se på alternative muligheter for 
hvordan vi skal få knappe resurser til å strekke lengst mulig. En konsekvens av dette er at nye 
barnehager som skal bygges i kommunen må bygges og drives i privat regi for å redusere 
kommunens utgiftsnivå. Fauske Fremskrittsparti vil også stille seg positiv til at de kommunale 
barnehager som allerede finns i kommunen overdras til private eller til de som i dag arbeider 
ved barnehagen. 

 

Sosiale tjenester 

 
Fremskrittspartiet vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for å sørge 
for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke 
er i stand til å klare seg selv.  

 
Økonomisk sosialhjelp bør være normert og tilnærmet lik i forskjellige deler av landet, avhengig 
av levekostnadene. Lovverket må være så klart utformet at det ikke gis rom for utvidet skjønn 
hos den enkelte sosialarbeider. 

 
Kommunens utgifter vært forholdsvis høye for enkelte områder innenfor sosialhjelpsbudsjettet.  
Dette er en utvikling som Fremskrittspartiets kommunestyregruppe er bekymret over. Når det 



Side 35 
 

gjelder utviklingen er det viktig at Rådmannen følger nøye med på denne, og vurderer om man 
kan sette inn spesielle tiltak for å forsøke å redusere kommunens utgifter på 
sosialhjelpsbudsjettet. Fauske Fremskrittsparti mener at det med utvidet krav til 
sosialhjelpsmottagere vil en kunne spare større beløp enn det som er lagt inn i rådmannens 
budsjettforslag. 

 

 
Pleie og omsorg 

Pleie og omsorg er av de viktigste områdene en kommune driver. Mange er totalt avhengige av 
kommunes tjenestetilbud, et tilbud de gjennom et langt liv har betalt skatt, avgift og trygdeavgift 
for å motta.  

I følge NHO Service sin mulighetsstudie vil en frigjøre resurser til drift av 50 flere 
sykehjemsplasser ved bruk av best praksis. Også for den hjemmebaserte tjenesten er det 
betydelige muligheter for et bedre tilbud ved bruk av beste prraksis ved at det vil være rom for å 
gi 94 flere brukere tilbud innenfor dagens kostnadsramme. 

Det å være på et sykehjem skal ikke være en oppbevaringsplass, men et verdig tilbud til de som 
trenger det. Det betyr at pleierne skal ha tid til å snakke med beboerne, og det skal være 
ansatte som aktiviserer beboerne som ønsker det. Fauske Fremskrittsparti har som mål at 
Fauske kommune skal bli landets beste plass for eldre å bo i. Dette er et ambisiøst mål som 
krever at kommunestyret er villige til å bruke midler på dette, Fauske Fremskrittsparti er det villig 
til det. 

Derfor ønsker Fremskrittspartiet å øke bemanningen ved sykehjemmet.  

Fremskrittspartiet er glad for at etableringen av et sykehjem ved Sagatun i Sulitjelma nå er 
skrinlagt. Fremskrittspartiet advarte sterkt i mot etableringen i budsjettet for 2016. 

Fremskrittspartiet aksepterer ikke at personer skal måtte bo i dobbeltrom på sykehjem mot sin 
vilje, og har lagt inn midler slik at alle som ønsker det får enkeltrom eller utvidet pleie hjemme. 

Konkurranseutsetting 

Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å effektivisere 
kommunenes tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med konkurranseutsetting menes 
konkurranse om å få produsere tjenester til kommunes innbyggere, på kommunens vegne. Det 
endelige ansvaret for at innbyggerne får tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på tjenestene, vil 
fortsatt ligge hos kommunen. 

 
Dette medfører at kommunen får en ny og mer profesjonell rolle. Kommunen vil da få bestiller 
rollen, hvor kommunen definerer behovet for tjenester, og kontrollør rollen, hvor kommunen 
kontrollerer hvordan bestillingen oppfylles. Dette er et viktig tilskudd til effektivisering av 
kommunen, fordi det hindrer ”positivt innstilt” egenkontroll. Kommunene spiller på lag med 
brukeren, i stedet for å være brukerens motpart som tjenesteprodusent. 

 
Det må være en avtale mellom kommunen og en tjenesteprodusent, som definerer kvalitet og 
kvantitet på tjenesteproduksjonen, samt hvilke konsekvenser det får dersom dette ikke innfris.  
 

Ved konkurranseutsetting bør også de som driver virksomhetene i dag få tid og anledning til å 
organisere seg og delta i anbudskonkurransen med reelt anbud. Det er imidlertid viktig at 
anbudet er reelt dersom kommunens ansatte skal legge inn anbud, og at virksomheten skilles ut 
i et eget selskap. 
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Fremskrittspartiet tar ikke stilling til om det er private eller et kommunalt selskap som skal utføre 
oppdrag eller tjenester, kun om tilbudet er av god kvalitet til riktig pris. 

 
Konkurranseutsetting er ikke det samme som privatisering. Ved privatisering av en tjeneste, 
avvikles også kommunens ansvar for tjenesteproduksjonen. Et eksempel kan være at en 
kommune selger en kommunal kino til en privat aktør. Da vil ikke kommunen lenger ha ansvar 
for kinotilbudet. 

 
Å drive kjøkken for sykehjemmet trenger ikke å være en kommunal oppgave. Kjøkkendriften går 
med et betydelig underskudd. Gjennom å konkurranseutsette denne tjenesten kan kommunen 
spare midler, samtidig som tilbudet kvalitetsmessig forbedres.  
 

 

Teknisk sektor 

 
I forslag til vedtak til betalingsregulativ legger formannskapet frem forslag om dramatiske 
økninger i enkelte av gebyrene. Fremskrittspartiet går imot en hver økning av disse gebyrene ut 
over prisindeksen.  

 
Fremskrittspartiet har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som 
hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen. I dag er det i stor 
grad overordnede styringsorganer som fylkeskommune, fylkesmann, statlige 
landbruksmyndigheter, statlige veimyndigheter mv., som i realiteten styrer kommunens 
arealplanlegging. Fremskrittspartiet mener dette er en hån mot lokaldemokratiet. Ordningen 
med at overordnede styringsorgan foretar avgjørende vedtak i kommunal arealplanlegging må 
avvikles. 

 
Etter Fremskrittspartiets syn skal innsigelser fra andre offentlige myndigheter enn kommunen, 
kun være knyttet til brudd på kommunens egne regler for arealplanlegging, eller dersom 
vesentlige offentlige verdier kan tapes gjennom kommunenes arealplanlegging.  

 
Fremskrittspartiet er glad for at regjeringen har strammet inn muligheten for innsigelser fra blant 
annet Fylkesmannen. 

 
Ja-kommunen 

Fremskrittspartiet arbeider i alle kommuner for at kommunen skal være imøtekommende og 
serviceinnstilt. Når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette alltid komme innbyggerne til 
gode. Kommunens forvaltning av lovverket, for eksempel Plan- og bygningsloven, skal skje på 
en slik måte at innbyggerne føler de blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal 
etter Fremskrittspartiets syn ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, og ikke som i dag, 
hvor det er søkeren som nærmest må bevise grunnlaget for å få innvilget søknaden. Kommuner 
må ha sterke grunner for å avslå en søknad. 

 
Fremskrittspartiet ønsker at kommunene skal benytte ”JA-stempelet”, og gi innbyggerne frihet til 
å realisere sine ønsker. Selvsagt må denne friheten gis innenfor rimelige rammer.  

 
Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Fremskrittspartiet. Vi vil være særdeles 
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tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål, dersom ikke samtykke fra grunneier 
foreligger. Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved å kjøpe disse til markedspris 
gjennom avtaler, og i minst mulig grad benytte rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer. 
Prisfastsetting ved salg/kjøp av landbrukseiendom er en sak mellom selger og kjøper, og skal 
derfor behandles likt med andre overdragelser av fast eiendom.  

 
Når det gjelder byggesøknader og regulerings saker vil Fremskrittspartiet arbeide for at 
kommunene bruker ”ja-stempel”. Fremskrittspartiet vil at kommunen skal være positive til 
utbyggerne med mindre svært sterke grunner taler imot. Byggesakskontoret på Fauske er 
bemannet med medarbeidere av høy kvalitet, dessverre er etaten underbemannet, noe som 
fører til lang ventetid. Fremskrittspartiet ønsker derfor at en skal kjøpe slike tjenester eksternt. 
Kommunen har som forvalter av plan og bygningsloven anledning til å ta gebyr for å behandle 
byggesøknader og søknader om behandling av reguleringsplaner som kan dekke kommunens 
kostnader. Fremskrittspartiet vil tilrettelegge for en raskest mulig saksbehandling til lavest mulig 
gebyr.  Fremskrittspartiet vil ta aktivt i bruk serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for 
reduserte gebyrer i saker som får avslag og i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid. 
Kommunen som monopolforvalter av en rekke lover har en forpliktelse til å opptre på en måte 
som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling. Fremskrittspartiet ser det 
derfor som en viktig oppgave å være ”vaktbikkje” i forhold til kommunen som 
myndighetsforvalter. Skulle det oppstå problemer i møte med det kommunale byråkrati, har 
Fremskrittspartiet som oppgave å være innbyggernes ombud i kommunen, og bistå med hjelp, 
råd og veiledning.  

I forslag til budsjett er det flere forslag til dramatiske økninger i forskjellige gebyrer, 
Fremskrittspartiet går imot disse økningene. 

 
Utbyggingsavtaler 

Fremskrittspartiet mener at kommunene skal kunne inngå utbyggingsavtaler med private som 
sikrer behovet for nødvendig infrastruktur som vann, veg og kloakk, for å kunne åpne for 
utbygging. Hva som skal kunne legges inn i slike avtaler må imidlertid begrenses. 

 
Fremskrittspartiet ønsker ikke at kommuner gjennom utbyggingsavtaler skal kunne kreve 
kontantvederlag fra utbygger, eller at utbygger må bygge barnehager, eksterne veier og skoler, 
som vilkår for å få etablere et boligfelt. 

 
Vann- avløps- og renovasjonsgebyrer (VAR) 

Fremskrittspartiet vil at VAR gebyrene fortsatt skal dekkes etter selvkostprinsippet, dette 
innebærer at det er de som benytter disse tjenestene som skal dekke kostnadene. 
Fremskrittspartiet vil også sikre innbyggernes rett til å kunne kreve at vanngebyrene skal 
beregnes på bakgrunn av målt forbruk dersom den enkelte ønsker det. Fremskrittspartiet 
ønsker at kommunene skal stå ansvarlig for vann-, avløp og renovasjon overfor innbyggerne, 
men vil at disse tjenestene skal konkurranseutsettes for å sikre brukerne best mulig tjenester til 
lavest mulig pris. I Fremskrittspartiets budsjettforlag er konkurranse lagt inn som et bærende 
element noe som sikrer brukerne lavest mulig gebyrer. 

Opprettelse av aksjeselskap. 

Den delen som tidligere var driftsavdelingen ved teknisk etat, d.v.s. de som har ansvaret for alle 
lastebiler og maskiner bør organiseres i et eget aksjeselskap. Dette selskapet bør få konkurrere 
om kommunale oppdrag.  

Vei 
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Fremskrittspartiet vil vise til at andelen kommunale veier med fast dekke i Fauske er 31,1 pst, 
mot et gjennomsnitt på henholdsvis 66,2 pst for landet og 52,9 pst for Nordland. Dette viser at 
det fremdeles er et betydelig etterslep for Fauske. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å fortsette 
satsingen på veier i Fauske kommune. 

 

 
Eiendomsforvaltning 

Fauske Fremskrittsparti mener det ikke er nødvendig for en kommune å sitte på store 
bygningsmasser. Fremskrittspartiet har merket seg at kommunestyret har vedtatt å opprette et 
kommunalt eiendomsselskap hvor nødvendige eiendommer skal ligge. Dette er fornuftig, men 
det bør likevel selges ut flere eiendommer som kan leies tilbake. Flere store bedrifter selger 
sine bygninger for å så og leie den tilbake på langsiktige kontrakter. Fremskrittspartiet vil gjerne 
se nærmere på en slik løsning, og foreslår at rådmannen utreder dette og legger dette frem for 
kommunestyret.  

 

Kultur  

 
Fremskrittspartiets kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. Kultur er 
ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt 
menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene behøver ikke nødvendigvis 
være det for en annen. Fremskrittspartiets grunnholdning er at kulturen skal være fri for politisk 
styring. Den må være basert på frivillighet og personlig engasjement.  

 
Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. Fremskrittspartiet vil 
ha et åpent marked for kultur, hvor folk selv kan bruke sine midler på de kulturgoder de ønsker 
å benytte seg av eller støtte opp om. Dette vil i større grad enn offentlig styrt kultur, sikre at 
midler tilflyter kulturlivet og dets aktører.  

 
Offentlige byråkrater på et kontor skaper ikke kultur. Fremskrittspartiet ønsker derfor å gi nye 
oppgaver innen andre sektorer til ansatte som ikke utfører lovpålagte oppgaver innen 
kultursektoren. Inntil Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for sin politikk, ønsker vi subsidiært 
å øke støtten til arrangementer som tiltrekker seg et større antall publikum på bekostning av 
dyre tilbud som få mennesker benytter seg av.   

 

  DIVERSE TILTAK: 

Fauske Fremskrittspartis forslag til vedtak : 

Forslag til rammer  for 2017:                                    

 Inntekter til investeringer/nedbetaling lån/avsetning til bank eller fond 

1. Eiendomsskatten for boliger settes til 0.   

2. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets vedtak: 

Forslag til rammer for 2017:  

Emne Inntekter fra driftsbesparelser 
Effektivisering/nedbemanning Kr.       3.000.000 
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Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      30.000.000 
Mindre renteutgifter (nedbet. Gjeld)/økte 
renteinntekter 

Kr.       4.000.000 

Besparelse kjøkken Kr.       1.000.000 
Besparelse sosiale tjenester Kr.       1.000.000 
 
Frigjort til økt drift Kr.     39.000.000 
 
Økte utgifter/reduserte inntekter:  
Ikke overføre stilling fra vei til VA-området Kr.           250.000 
 
Newtonrommet videreføres Kr.        350.000 
Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.        500.000 
Økte kostnader for nye brukere 
hjemmetjenesten/utfasing dobbeltrom 

Kr.     3.000.000 

Kommunestyremøte på nett Kr.        120.000 
Ingen økning av byggesaksgebyr Kr.        350.000 
Fjerning av eiendomsskatt for boliger og 
fritidseiendommer 

Kr.   17.150.000 

Ikke vaktanstilling byggesaksbehandling Kr.        265.000 
 
Økte utgifter Kr.      21.735.000 
 
Overskudd Kr     17.265.000 
Salg av aksjer Kr   138.000.000 
 
Til investering/egenkapital/nedbet. lån Kr.    155.265.000 
 
Fond for boligbygging Kr.    10.000.000 
  
Satsing på vei Kr.    10.000.000 
       
Til investeringer/egenkapital/nedbet. lån Kr    135.265.000 
Eventuelle budsjetteringsfeil reguleres mot avsetting til egenkapital. 

3. Følgende mål skal ligge til grunn for budsjettet 2017. 

FAUSKE FREMSKRITTSPARTI  VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL: 

1. Fauske kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er 
til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 

2. Fauske kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for 
å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere.  

3. Fauske kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av 
kommunens tjenester i perioden. 

4. Fauske kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at tilbudet til 
brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

5. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide aktivt for å hjelpe mennesker som 
havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

6. Fauske kommune skal ta befolkningen med på viktige avgjørelser ved aktivt å bruke 
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folkeavstemning. 

7. Ordføreren gis i oppdrag å innlede forhandlinger med eierne av Salten Kraftsamband AS 
med sikte på å ta ned egenkapitalen i selskapet til et akseptabelt nivå. Det overskytende skal 
tas ut som et ekstraordinært utbytte til eierne. 

8. Kommunestyret ber rådmannen innføre pliktig oppmøte, og tildeling av passende arbeide for 
de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for. 

9. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om å organisere Teknisk etat som et 
aksjeselskap. 

10. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ordning der elev sammen med foreldre gis 
mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

11. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barnehageplass og 
kontantstøtte for toåringer. 

12. Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor en belyser fordeler og ulemper ved å 
selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

13. Rådmannen får i oppgave å fremforhandle pris med et forsikringsselskap slik at alle 
kommunenes ansatte får tilbud om tegne privat helseforsikring. 

14. Kommunestyret skal konsentrere seg om å gi innbyggerne et best mulig tilbud innenfor de 
områder kommunen har et lovbestemt ansvar, og til et skatte- og avgiftsnivå som er lavest 
mulig. 

15. Avhende storkjøkkenet på en slik måte at Fauske kommune kommer best ut av det. 

16. Avklare med overordnet myndighet om det er muligheter for å gjøre forskjell på beskatning 
av eiendom mellom verker og bruk, og næringseiendom. 

 

 

AP's forslag ble forkastet med 22 mot 5 stemmer. 
H/KRF/V's forslag ble forkastet med 22 mot 5 stemmer. 
FRP's forslag ble forkastet med 24 mot 3 stemmer. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 

 

 
KOM- 198/16 Vedtak: 
Vedtak: 
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. 
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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. 
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,- 
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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. 
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 

1.1 tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  
- Gratis skolefrukt til alle skoleelevene fra 1.1.2017 Kr. 650 000,- 
1.2 tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter:  
- Reduksjon renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Kr. 650 000,- 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Årsrapport inkl. årsregnskap 2016  - Skatteoppkreveren i Fauske kommune 
 
 
2, Beslutninger om endringer i lokal struktur - Nordland politidistrikt 
 
 
3, Endring av sammensetning av Midtre Nordland nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019 
 
 
4, Oppnevning av dyrevernnemnd for Salten for perioden 2017-2020 
 
 
5, Oppsigelse fra Steigen kommune 
 
 
6, Protokoll representantskapsmøte Salten Brann 
 
 
7, Referat fra møte i Eivind Sannes legat - 21.12.2016 
 
 
8, Regionrådets rolle og fokus 
 
 
9, Ny versjon av minsak.no - elektronisk innbyggerinitiativ-  tilpasset bruk på mobiltelefon 
 
 
10, Takk for bidraget som vertskommune for Sulitjelma mottak 
 
 
11, UDI - Takk for bidraget som vertskommune for Fauske EM mottak 
 
 
12, Årsrapport Demensteamet 2016 
 
 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 































 

Forklaring til årsregnskapet 
 

Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og 

avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. 

 

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden 

og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.  

 
 

Sumlinjene i årsregnskapet 

 

 Likvider  

 Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og  

            eventuelt kontantbeholdning. 

 

 Skyldig skattekreditorene 

 Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i  

      balansen pr. 31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til  

 skattekreditorene senest 10. januar.  

 

 Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på 

 skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til  

 skatteoppkreveren senest 20. januar.   

 

 Skyldig andre 

 Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er  

      fordelt  til skattekreditorene.   

 

 Udisponert resultat 

 Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.  

 

 Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring 

      Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket  

      marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere,  

      restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere,  

 kildeskatt, samt renter og gebyrer.   

 

 Fordelt til skattekreditorene 

   Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til  

      skattekreditorene. 

 

 Krav som er ufordelt 

 Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.  
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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  
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Endring av sammensetning av Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019.

Vi viser til vårt brev med referanse 2016/1058 om oppnevning av medlemmer til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre for perioden 2016 – 2019, datert 10.02.2016.

Vi har fått melding fra Sametinget om endring av fast representant og vararepresentant for 

Sametinget. Kopi av brev fra Sametinget er tidligere oversendt til forvalter Inge Sollund Ingvaldsen.

Endringen består i at Per Thomas Kuhmunen oppnevnes som fast representant for Sametinget og Per 

Ole Oskal oppnevnes som vararepresentant for resten av nåværende valgperiode (ut 2017). 

Vi ber forvalter informere representanter og vararepresentanter. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Olav Nord-Varhaug Bjørn Arne Næss

seksjonsleder seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  

Kopi til:

Sørfold kommune 8226 Straumen

Beiarn kommune 8110 MOLDJORD

Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Moloveien 10 
8002 Bodø Trondheim, 14.12.2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1058

Saksbehandler:
Bjørn Arne Næss
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Saltdal kommune Kirkegaten 23 8250 Rognan

Bodø kommune Boks 319 8001 Bodø

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES

Rødøy kommune Kommunehuset 8185 Vågaholmen

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø

Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
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Til: Postmottak 
Emne: Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet 
Vedlegg: Endring av sammensetning av Midtre Nordland nasjonalparkstyre for 

perioden 2016 - 2019..pdf 
 

 

 
Vår ref 2016/1058 

 
Vedlagt følger kopi av brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal 

betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. 

Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no 

mailto:post@miljodir.no


Vennlig hilsen  



Bjørn Arne Næss | seniorrådgiver  

e-post: bjorn.arne.nass@miljodir.no  

mailto:bjorn.arne.nass@miljodir.no








Fra: Elin Grytøyr <Elin.Grytoyr@steigen.kommune.no> 
Sendt: 21. desember 2016 13:57 
Til: kjersti.bye.pedersen@salten.no; post@beiarn.kommune.no; 

postmottak@bodo.kommune.no; Postmottak; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; 
postmottak@saltdal.kommune.no; 
post@sorfold.kommune.no 

Emne: Oppsigelse fra Steigen kommune 
Vedlegg: 0940_001.pdf 
 
 

 

 

Ha en fin dag! 

 

Med vennlig hilsen 

Steigen kommune 

Elin B. Grytøyr 

Tlf. 909 74 019 

 

-----Videresendt av Elin Grytøyr/Steigen den 21.12.2016 13:53 ----- 

Til: "Elin Grytoyr" <elin.grytoyr@steigen.kommune.no > 

Fra: canon@steigen.kommune.no 

Dato: 21.12.2016 13:41 

Emne: Skannet dokument fra Canon MFC 

 

(Se vedlagt fil: 0940_001.pdf) 

mailto:elin.grytoyr@steigen.kommune.no
mailto:canon@steigen.kommune.no












Fra: Ronny A. Hagen Langfjord <ronny.langfjord@saltenbrann.no> 
Sendt: 16. desember 2016 09:02 
Til: monika.sande@beiarn.kommune.no; beiarn@arbeiderparti.no; 

Håkon A. Møller; Ann-Kristin Moldjord; 
odd.willy.hansen@bblnett.no; Simon Gjerstad; Ingrid Lien; Mona 
Lillehaug; Hans Petter Horsgaard; Allan Ellingsen; 
bente@lofoten.no; Ordfører Fauske; Linda Salemonsen; 
ronbor@online.no; pedpet@gildeskal.kommune.no; 
sigurd.stormo@meloy.kommune.no; per.froskeland@yara.com; 
Rune.berg@saltdal.kommune.no; annebs@sbnett.no; 
asle.schroder@steigen.kommune.no; 
ordforer@sorfold.kommune.no; 
jan.folke.sandnes@Hamaroy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; 
Postmottak Bodø Kommune; postmottak@saltdal.kommune.no; 
Postmottak; post@sorfold.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no 

Kopi: Øystein Mathisen; rasive53@gmali.com; Astrid Olsen; Johan Bakke; 
Svein Eilif Olsen; joergentf@hotmail.com; Egil Mathisen; 
iby@nforsk.no; Jon Tørset; Nils-Christian Steinbakk (Ekstern); Nils-
Christian Steinbakk (Ekstern); pskotam@gmail.com; Gro Anita 
Olsen; Ole Tobias Orvin (Ekstern); arnt.pedersen@sks.no; 
thrond@gildeskal-vekst.no; lis-els@hotmail.com; 
bjornvik@sbnett.no; wenche.skarheim@sbnett.no; 
tore.amundsen@sbnett.no; abvaag@sbnett.no; 
turid.willimstad@sbnett.no; mayval@vgs.nfk.no; Per Gunnar 
Pedersen 

Emne: Oversendelse av protokoll representantskapsmøte 
Vedlegg: Protokoll 11. November 2016 underskrevet.pdf 
 
 
Hei! 
 
Oversender medlemmer og varamedlemmer den underskrevne protokollen fra representantskapsmøtet 
11. november 2016. 
 
 
____________________________________________________________ 
Ronny A. Hagen Langfjord – Ass. Brann- og redningssjef/Ass. Daglig leder 
Salten Brann IKS | Olav V gate 200 | N-8070 Bodø 
Tlf direkte +47 75 55 74 11 | Mobil +47 950 79137 | Fax +47 75 52 38 42 
www.saltenbrann.no 

www.facebook.com/saltenbrann 
 

http://www.saltenbrann.no/
http://www.facebook.com/saltenbrann
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JournalpostID: 16/36355  Dato: 22.12.2016 

    

 
 
Referat fra møte i Eivind Sannes legat - 21.12.2016  
 
Legatstyret avholdt møte 21. desember 2015, kl. 14.00 på Fauske 
administrasjonsbygg. 
 
Tilstede var rådmann Geir Mikkelsen, ordfører Jørn Stene, Linn Synnøve Normann 
Godtfredsen og formannskapssekretær Berit Vestvann Johnsen. 
 
Tildeling av stipend 
 
Det var i alt 30 søkere samt 2 søknader var fra søkere som ikke var manntallsført i 
Fauske kommune.  
Det ble enstemmig vedtatt å utdele 5 stipend på hver kr. 5.000,-. 
 
Legatstyret vektla når studiet var ferdig og studier som har lokal relevans. 
 
Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend 2016: 
 

 Leif Inge Johannnessen, Balmigata 2, 8208 Fauske 
Studie: Master of Science Electrical Engineering 

 

 Hanne Grethe Kjerpeseth, Kvitlyngvn. 13A, 8209 Fauske 
Studie: Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi  

 

 Ida Morgenstierne, Måkevn. 8, 8207Fauske 
Studie: Master i Logopedi 

 

 Julie Veigård, Sankthanshågen 22, 8215 Valnesfjord 
Studie: Barnehagelærer bachelor 

 

 Pia Veigård, Sankthanshågen 22, 8215 Valnesfjord 
Studie: Lektorutdanning i språk og samfunnsfag - master 

 
 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
 
Kopi til: 



Kommunestyret jf. vedtektenes § 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Fra: regionradet <regionradet@salten.no> 
Sendt: 13. januar 2017 10:44 
Til: Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; Saltdal Kommune 

(postmottak@saltdal.kommune.no); post@sorfold.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; Postmottak 
Bodø Kommune; postmottak@steigen.kommune.no; Meløy kommune 
(postmottak@meloy.kommune.no) 

Kopi: Kjersti Bye Pedersen 
Emne: Regionrådets rolle og fokus 
Vedlegg: Vedtak SR-sak 4116 - Regionrådets rolle og fokus fremover - innledende 

sak.pdf; SR-sak 5116 - Vedlegg - Regionrådets rolle og fokus - 
diskusjonsnotat.pdf 

 
Til kommunene i Salten 
 
Regionrådet nedsatte i september 2016 en arbeidsgruppe med mandat til å se på regionrådets rolle og 
fokus fremover. 
Vedlagt følger: 

 Vedtak SR-sak 41/16 

 Underveisrapport som ble fremlagt i regionrådet i november 2016  
 
Arbeidsgruppen skal levere en ny underveisrapport i februar, og en sak med oppsummering av arbeidet 
til regionrådets møte 8. – 9.  juni 2017. 
 
Arbeidsgruppen tar gjerne i mot innspill fra kommunene i dette arbeidet,  og sekretariatet i Salten 
Regionråd kan gjerne orientere om saken i kommunene hvis ønskelig. 
 
Med vennlig hilsen  
Salten Regionråd 
sekretariatet 
 

 

Tlf.: 75 54 86 00  
Besøksadr.: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø  
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø 

www.salten.no   

                                                                    

 

file:///C:/Users/linda.salemonsen/AppData/Roaming/Acos%20AS/WebSak%20Fokus/linda.salemonsen/heidi.SALTEN/Programdata/Microsoft/Signaturer/www.salten.no


 Salten Regionråd  Dokument:  vedtak sr-sak 4116 - regionrådets rolle og fokus fremover - innledende sak 
 Regionrådet  Side: 1 av 1 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 27.09.16 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 23. september 2016  

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

 

Enstemmig vedtak: 

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

Arbeidsgruppen skal bestå av:  

- Monika Sande, leder 

- Lars Kr.H. Evjenth 

- Jan-Folke Sandnes 

- Rolf Kåre Jensen 

- Hege Sørlie 

Sekretariatsleder er sekretær for arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen overleverer et diskusjonsnotat til regionrådet i møtet i november 2016. 

 

 



Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 
 

Diskusjonsnotat – Regionrådets rolle og 
fokus 
 
Som følge av at “Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten” er vedtatt, innspill fra 
Arbeidsutvalget i Salten Regionråd og innspill fra Steigen kommune (SR-sak 49/16a ), er det 
framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover. Herunder en 
gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på 
eventuelle effektiviseringsmuligheter. 
 
En arbeidsgruppe ble nedsatt av regionrådet i september, for å jobbe med saken. Arbeidsgruppen 
har vært ledet av Monika Sande og har bestått av følgende personer: 
 
Monika Sande   Ordfører Beiarn kommune   
Lars Kr. H. Evjenth  Ordfører Sørfold kommune   
Jan-Folke Sandnes  Ordfører Hamarøy kommune   
Hege Sørlie   Rådmann Meløy kommune   
Rolf-Kåre Jensen  Rådmann Bodø kommune   
 
Arbeidsgruppen har hatt to møter i sakens anledning og legger med dette frem følgende 
diskusjonsnotat for Salten Regionråd: 
 
Innledning 
Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan mellom de 9 kommunene i 
Salten, organisert etter kml. § 27 (eget rettssubjekt). Som en del av regionrådets virksomhet finner 
vi Felles Ansvar i Salten, Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd. Salten Regionråd har til 
sammen 9 ansatte i sekretariatet, fordelt på 8,5 årsverk. Sekretariatet ledes av sekretariatsleder 
som er øverste administrative ansvarlig.  
 
Salten Regionråd har 18 ordinære medlemmer bestående av ordfører og opposisjonsleder fra hver 
kommune. I tillegg møter administrasjonssjefen med tale- og forslagsrett. For hver valgperiode 
velges det en leder og nestleder, i tillegg til leder av rådmannsutvalget. Disse er hhv Petter Jørgen 
Pedersen (ordfører i Gildeskål), Ida Maria Pinnerød (ordfører i Bodø) og Hege Sørlie (rådmann i 
Meløy kommune). 
 
Salten Regionråd har vært – og er fortsatt – viktig for det politiske samarbeidsklimaet mellom 
kommunene i Salten. Ved at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har felles strategier for det 
regionale samarbeidet, bidrar dette til et godt samarbeidsklima, noe som ikke minst er viktig når 
felles saker skal frontes utad. Regionrådet har siden etableringen i 1989 vært en arena hvor 
kommunene har tatt opp ulike saker og problemstillinger, og hvor muligheter for et mer formalisert 
samarbeid på aktuelle områder har vært diskutert. 56 samarbeid er til sammen initiert gjennom 
regionrådet, eller hvor regionrådet har bidratt til å støtte opp omkring samarbeidene, hvorav 20 
fortsatt eksisterer og er formalisert i ulike selskaps- og samarbeidsformer. I tillegg er en fremtidig 
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samarbeidsløsning innenfor destinasjonsorganisering i reiselivsnæringen fortsatt i prosess og 
forventes og tre i kraft i 2017 så fremst kommunene slutter seg til denne.  
 
Endrede rammebetingelser 
Det har ikke vært gjort organisatoriske endringer i Salten Regionråd siden etableringen i 1989. 
Flere nye samarbeid har imidlertid kommet til og er underlagt regionrådet, herunder Salten 
Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. Samtidig har de eksterne 
rammebetingelsene endret seg i stor grad for kommunene, som er eiere av regionrådet. Dette har 
medført at kommunene har helt andre forutsetninger i dag enn for noen år tilbake: 
 

- Kommunene har fått flere nye oppgaver, skal levere likeverdige tjenester til alle 
innbyggerne. Dette innebærer en mer kompleks tjenesteleveranse i dag enn for noen år 
tilbake.  

- Nye reformer er igangsatt, som for eksempel samhandlingsreformen, politireformen, 
kommunereformen. Dette stiller nye krav til kommunene i forhold til kommunal forvaltning 
og faglig kompetanse 

- Inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner er endret 
- Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten er vedtatt og legger føringer for hvordan 

kommunene skal utøve sitt eierskap overfor interkommunale selskap og samarbeid 
- Ny kommunelov er under utarbeiding 

 
Det er nå en god “timing” for å diskutere regionrådets rolle og fokus framover, slik at regionrådets 
virksomhet kan tilpasses dagens og fremtidens behov.  
 
Diskusjon i arbeidsgruppen 
Politisk dimensjon 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Arbeidsgruppen 
mener at det i større grad enn tidligere, må tilstrebes at Salten Regionråd skal være et politisk 
verksted for kommunene. Her bør man vektlegge at regionrådet skal være en politisk arena og at 
man gjennom regionrådet skal være i forkant politisk.  
 
Regionrådet må i større grad enn tidligere, sette dagsorden selv ved å ta initiativ til å fremme 
viktige saker for Salten. Eksempel kan være opp mot spesialisthelsetjenesten, hvor man ser at 
andre regioner er samstemte i større grad enn Salten. Også på andre områder ser man at andre 
regioner støtter opp for hverandre ved å være tilstede på viktige arenaer. Det må etableres en 
større kultur for at regionrådet og politisk ledelse i kommunene er tilstede på viktige arenaer for å 
synliggjøre og støtte opp om saker som har særlig stor betydning for kommunene og regionen. 
Dette gjelder særlig i arbeidet opp mot nasjonale og regionale myndigheter.  Fellestanken må 
forsterkes, og gjennom regionrådet kan vi oppnå større gjennomslagskraft og være med å sette 
dagsorden. 
 
Som tjenesteprodusenter har kommunene sin primæroppgave i å sikre gode og brukervennlige 
velferdstjenester i de enkelte lokalsamfunn. Kommunene er ansvarlige for en omfattende 
administrasjon og produksjonsvirksomhet hvor hensynet til effektiv ressursbruk, kompetanse og 
kvalitet kan tilsi samordning av deler av den kommunale forvaltning. I og med at det kan se ut som 
om det ikke blir de store endringene i den framtidige kommunestrukturen i Salten, bør man se på 
hva kommunene skal samarbeide om i framtiden og hvordan regionrådet kan bidra i dette.   
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Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet og prioritere 
regionrådets oppgaver for valgperioden. For at kommunene skal få et større eierskap til kan 
kommunene vurdere å ta inn deler av Saltenstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. I 
utarbeidelsen av strategiene må det vektlegges en sterk involvering fra kommunenes side. Det må 
settes større fokus på å utvikle viktige næringer som kraft, eksportrettet industri, mineraler og 
reiseliv. 
 
Det bør diskuteres hvordan man kan lage rutiner for hvordan sakene som tas opp i regionrådet, 
kan forankres i kommunestyret i den enkelte kommuner. Dette kan bidra til å gi regionrådet større 
legitimitet i kommunestyret, samt at man oppnår en bedre saksbehandling i regionrådet. 
 
Administrativ dimensjon 
Arbeidsgruppen mener at rådmannsutvalget bør ta et ansvar for å initiere samarbeid som på 
administrative områder, kan være hensiktsmessig for kommunene å samarbeide om. Dette kan for 
eksempel være å etablere en felles plattform for ulike fagsystemer, samarbeid om merkantile 
oppgaver, felles bygg- og eiendomsforvaltning etc. Målet må være å lage gode fremtidige 
strukturer som kan bidra til at kommunene er godt rustet til å håndtere denne type oppgaver. 
 
Det er ikke bare de små kommunene som er sårbare ift kompetansekrevende tjenesteyting, dette 
gjelder også i større kommuner, som derfor også vil kunne tjene på å få på plass en del 
fellesfunksjoner. Dette vil også kunne bidra til at kommunene er i forkant til en eventuell ny runde 
med kommunereformen. 
 
Organisering av Salten Regionråd 
Tre formaliserte samarbeid er underlagt regionrådets virksomhet; Felles Ansvar i Salten (2 
ansatte), Salten Kultursamarbeid (1 ansatt) og Salten Friluftsråd (2 ansatte). Arbeidsgiveransvaret 
og styringsretten ligger hos Salten Regionråd. I tillegg har vi prosjektleder for samferdsel, en 
prosjektkoordinator, økonomikonsulent i 50 % stilling, samt sekretariatsleder. 
 
Regionrådet er øverste organ, og Arbeidsutvalget (AU) er formelt sett regionrådets styre med 
formell kompetanse. AU består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
 
Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid har egne vedtekter som legger føringer for 
samarbeidet. Felles Ansvar i Salten har en egen samarbeidsavtale med et eget styre. Disse har 
ingen formell kompetanse, og er mer å regne for rådgivende styrer. 
 
Det bør vurderes om Arbeidsutvalget skal benevnes “Styre” i stedet for “Arbeidsutvalg”. Dette fordi 
“Styre” vil kunne gi en bedre forståelse av hvilken kompetanse Arbeidsutvalget har.  
 
Det bør tas en gjennomgang av om de ulike tiltakene er slik de var tenkt da de ble opprettet. Det 
bør ses på bakgrunnen for opprettelsen. 
 
Sekretariatets organisering er i dag fragmentert og uoversiktlig. Det må ryddes i ansvarslinjer og 
man må klargjøre formelt ansvar. De ulike vedtektene og samarbeidsavtaler gjennomgås og 
endres ved behov.  
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Det er behov for å utarbeide et delegasjonsreglement for å klargjøre ansvarslinjene og hvem som 
har den formelle kompetansen og det overordnede ansvaret i regionrådet. 
Budsjettrutiner må endres i tråd med forslaget i eierstrategiene. Det bør framlegges et samlet 
budsjett for hele regionrådets virksomhet med underbudsjett for de enkelte tiltakene/fagområdene. 
Nye budsjettrutiner innarbeides fra og med 2017 iht eierstrategiene. Det er samtidig behov for å se 
på finansieringsmodellen for de ulike tiltakene (jf. forslaget i eierstrategiene). 
 
Regionrådet bes å diskutere følgende: 
 

Utøvelse av eierskap: 

o Kommunene eier Salten Regionråd. Hva forventer kommunene av eierskapet? – 
Kommunene må være en bestiller 

o Felles regionale strategier – Saltenstrategiene. Fungerer disse etter hensikten og har 
kommunene et eierskap til disse 

o En gjennomgang av pågående samarbeid. Har vi samarbeid som bør avsluttes? 
o Kriterier for samarbeid og videreføring 

 Økonomiperspektiv 
 Kompetanseperspektiv 
 Merverdi / nytteverdi 
 Bidrar samarbeidene til å bygge regionen og gjøre regionen mer attraktiv 

 
o Organisering av de ulike IKS-samarbeidene – er samarbeidene organisert på en riktig og 

hensiktsmessig måte? 
o Hvilke nye samarbeid bør kommunene se på? 

o Politiske samarbeid 
o Administrative samarbeid 

Utviklerrollen / påvirkning utad  

o Regionrådet må sette dagsorden i større grad enn i dag. Hvordan får vi dette til? 
o Hvordan skal kommunene bruke regionrådsmøtene? Politisk verksted – hvordan få dette til 

– konsensusorgan  
o Hvem får komme inn i regionrådet – bør det bli en større terskel?  
o Hvilke arenaer skal regionrådet være til stede på?  
o Kan vi møte andre regionråd / andre aktører oftere – samarbeide i større grad i et 

Nordlands- og Nord-Norgeperspektiv 
o Kan vi lage rutiner for hvordan man orienterer / diskuterer saker i egen kommune i forhold 

til de saker som tas opp i regionrådet 

Organisering og finansiering 

o Se på intern organisering av regionrådet  
o Vedtekter, årsmeldinger, årsregnskap – gjennomgå og se på effektivisering  
o Møtestruktur – se på hele strukturen for alle samarbeidene 
o Hvor skal møtene være – gir det en merverdi å rullere i kommunene? 
o Budsjettrutiner  
o Finansieringsmodell  
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Forslag til videre prosess: 

o Diskusjonsnotat legges fram for regionrådet i november 2016  
o Ny sak i juni 2017 
o I mellomtiden; innspillsrunde i kommunene – sekretariatsleder drar i kommunestyrene for å 

orientere om regionrådet og for å få innspill 

 
 
 
 
 



 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Dag Vestrheim 

22247223 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

 

Ny versjon av minsak.no (elektronisk innbyggerforslag) tilpasset bruk på mobiltelefon   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av 

minsak.no som er nettportalen for innbyggerforslag slik den er omtalt i § 39a i 

kommuneloven. Minsak.no gjør det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerforslag 

elektronisk.  

 

Den nye versjonen av minsak.no er tilpasset bruk på mobiltelefon. Den har også fått et mer 

moderne uttrykk.  

 

Nettadressen vil fortsatt være: www.minsak.no  eller www.misak.no  

 

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes 

muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller 

fylkeskommunen bør ta fatt i.  

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttaler i  pressemeldingen: 

-  Det er viktig at innbyggjarane blir gitt høve til å involvere seg i små og store 

politiske saker i kommunen sin. Og kommunen bør leggje til rette for det. Gjennom 

å introdusere ein mobilversjon av misak.no vil vi gi vårt bidrag til å gjere det 

enklare for folk å kome med forslag til kommunen dei bur i. Det er bra for 

lokaldemokratiet. 

 

KMD vil oppfordre kommunene og fylkeskommunene til å synliggjøre denne nettportalen, for 

eksempel ved at lenke til minsak.no er lett synlig på kommunens nettside. Det oppfordres 

Kommunene og fylkeskommunene 

   

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 17/391-1 26.01.2017 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-009.html#39a
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-009.html#39a
http://www.minsak.no/
http://www.misak.no/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjer-det-enklare-a-starte-innbyggjarinitiativ/id2527608/


Side 2 

 

også til å informere innbyggerne via andre kanaler om de mulighetene som finnes for å 

fremme saker for kommunestyret eller fylkestinget.   

 

 

Med hilsen  

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Siri Dolven 

 avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Å RSRÅPPORT DEMENSTEÅMET 2016 

 

Fra Demensteam til Hukommelsesteam 

I Meld. St.26 (2014-2015) ” Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet” foreslås det at 

kommunene organiserer sine tjenester i primærhelseteam og oppfølgingsteam. I tråd med 

meldingen vil hukommelsesteam være en type oppfølgingsteam. I meldingen legges det 

føringer for at oppfølgingsteam bør baseres på funksjon og behov, og ikke på diagnose. Dette 

er bakgrunnen for at Aldring og helse har valgt å gå bort fra navnet demensteam og nå kaller 

teamene hukommelsesteam. Begrepet benyttes også i Nasjonal faglig retningslinje om 

demens. 

Fra 1.januar 2017 er navnet på teamet i Fauske endret til Hukommelsesteam. 

 Demensteamet har i 2016 bestått av to sykepleiere i 20 % stilling hver. 

Teamet bistår legene i utredning av sviktende hukommelse og har til en viss grad fulgt opp 

etter diagnosen, men for lite ressurser har gjort denne jobben mangelfull og ved årets slutt 

ventet 16 personer på oppfølging.  

Fra 2017 er ressursene økt til 100 % stilling. 

Vi har i 2016 prioritert nytesting og hastesaker meldt av Tildelingskontoret. 

. 

 

Utredning 
 

Det er i 2016 kartlagt 32 personer, 21 kvinner og 11 menn 

Utredningen avdekket: 

Angst/ depresjon: 10 personer 

Psykiatri 2 personer 

Psykisk utviklingshemmeing:1 person 

Rus: 6 personer, 3 kvinner og 3 menn. Her antar vi at det finnes mørketall. 

 

Korttidsopphold: 34 personer med demens hadde korttidsopphold på sykehjem, av disse fikk 

25 personer langtidsplass. Hos 15 av disse var sykdommen kommet svært langt. 

10 av de som fikk langtidsplass var nye, og ble utredet i 2016. 



Av de som var inne på korttidsopphold fikk 4 personer annen boform type Paviljong 

Avlastning: Avlasting satt i system: 6 personer har avlastingstilbud i Sykehjem ved to ulike 

avdelinger for personer med demens. 

Dagsenter: Dagsenteret har to dager i uken for personer med demens og dette gir tilbud til 11 

personer. 

10 av disse benytter tilbudet to dager i uken. 

3 nye på dagsenteret i 2016 

Støttekontakt: Dette er et miljøtilbud enten i stedet for, eller i tillegg til dagsenter. 

5 personer med demens har støttekontakt. 1 av disse ble avsluttet i 2016 pga innleggelse i 

sykehjem. 

3 nye fikk dette tilbudet i 2016 og 1 av disse ble avsluttet pga innleggelse i sykehjem. 

 

Oppfølging 

Personer med demens og deres pårørende bør følges opp minimum en gang hvert halvår fordi 

demens er en progredierende sykdom. Demenssykdommene utvikler seg i ulikt tempo og med 

ulike symptomer. Det må jevnlig vurderes om det er behov for å gjøre endringer i behandling 

eller hjelpetiltak. Pårørendes belastning og opplevelse av situasjonen de befinner seg i, 

varierer fra person til person og endrer seg over tid. 

Fauske Kommune, Hjemmesykepleien, har i 2016 hatt tilsyn fra Fylkesmannen som har sett 

på hvordan hjemmeboende personer med demens blir oppfulgt, og da med særlig fokus på 

ernæring. 

Kommunen fikk en del avvik som det har vært jobbet mye med å få lukket. 

Et av avvikene som berører Hukommelsesteamet spesielt, er at ventetiden for oppfølging er 

for lang.  

29 personer ble oppfulgt med nytt hjemmebesøk og retesting etter 12 - 16 måneder. 

5 saker var oppfølging av pårørende med særlig krevende oppgaver. Mange av disse hadde 

hjemmetjenester fra tidligere, men ble anbefalt mer hjelp. En av disse ble innlagt i sykehjem i 

løpet av året, en har fått fast avlastning, en annen boform og de to siste bor fortsatt hjemme. 

11 familier fikk støttesamtaler. 

16 personer på venteliste for oppfølging ved årets slutt, mot 5 ved årets slutt i 2015.  

4 hjemmeboende personer med demens døde siste år. 

 

Pårørendeskole 

Det har i 2016 vært arrangert pårørendeskole i samarbeid med Sørfold og Saltdal kommune.  

21 personer deltok, derav 14 fra Fauske kommune. 



Pårørendeskolen gikk over fem kvelder hvor vi har leid inn forelesere fra 

spesialisthelsetjenesten og fra egne kommuner. Det ble undervist om ulike 

demenssykdommer, tapsopplevelsen, kommunikasjon med personer med demens, 

pasientrettighetsloven, støtteapparat i kommunene, søknad og saksbehandling, 

ergoterapeutens rolle og aktuelle hjelpemidler. 

 

Samtalegrupper 

Det er tilbud om videre oppfølging i samtalegrupper etter pårørendeskolen, men siste år har 

det vært størst etterspørsel etter individuell oppfølging. 

 

Kompetanseheving 

Vi er med i Demensnettverk Salten som har hatt to samlinger i 2016 i regi av Kløveråsen 

utrednings- og kompetansesenter. Her utveksles erfaringer mellom de 9 kommunene og 

nettverk bygges. Det foreleses i ulike tema etter innspill fra deltakerne, om hva det er behov 

for å få mer kunnskap om. 

Lederne av demensteamene har en samling pr år. Den arrangeres av Kløveråsen 

kompetansesenter, og det er forelesninger både fra spesialisthelsetjenesten og andre fylker. 

Vi har vært på Kløveråsenseminaret i Bodø som er en konferanse for hele fylket med 

forelesninger om aktuelle temaer som omhandler personer med demens. 

 

Avslutning: 

Fra 2017 endret vi navn fra Demensteam til Hukommelsesteam 

Fra januar-17 tar vi i bruk det nye utredningsverktøyet MMSE-NR3.  

Dette er noe mer detaljert enn MMSE-NR2, spesielt klokketesten, og det er med et nytt 

skjema spesielt for legene som vi håper kan være til hjelp for å sette en diagnose. 

 

Året 2016 har vært krevende med mange saker og for lite ressurser. Det har vært frustrerende 

at vi ikke har klart å følge opp personer som bor hjemme. Både de som nettopp har fått en 

diagnose og de som bor hjemme hvor sykdommen har utviklet seg videre med en krevende 

atferd og økende omsorgsbehov. 

Vi er svært glad for at ressursene ble økt fra 2017 

 

 

Fauske 31.januar 2017 

Mona Hanssen 



 

 

 

 



Fra: Jørn Stene 
Sendt: 2. februar 2017 08:29 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: Geir Mikkelsen; Nils-Are Johnsplass 
Emne: VS: Årsmelding Demensteamet 
Vedlegg: ÅRSRAPPORT DEMENSTEAMET 2016.docx 
 
Berit. 
Jeg vil at årsrapport fra demensteamet legges frem for kommunestyret den 9/2 som et referat. 
Takk. 
 
// Vennlig hilsen Jørn Stene 
Ordfører,  FAUSKE KOMMUNE 
  
Tlf: +47 75 60 40 18  
ordforer@fauske.kommune.no  
http://www.fauske.kommune.no 

 

Fra: Mona Hanssen  
Sendt: 1. februar 2017 10:38 
Til: Nils-Are Johnsplass <nils-are.johnsplass@fauske.kommune.no>; Lene Gulstad 
<Lene.Gulstad@fauske.kommune.no>; Solveig Pedersen <Solveig.Pedersen@fauske.kommune.no>; 
Marianne Eriksson <marianne.eriksson@fauske.kommune.no>; Margrete Djupvik 
<margrete.djupvik@fauske.kommune.no>; Curt-Raimond Nygård-Hansen 
<curt.hansen@fauske.kommune.no>; Jørn Stene <jorn.stene@fauske.kommune.no>; Salwan Tariq 
<salwan.tariq@fauske.kommune.no>; Erna Josefsen <Erna.Josefsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Årsmelding Demensteamet 
 
Hei. 
 
Her kommer årsrapporten for 2016. 
Antall personer med demens øker år for år, og utfordringene står i kø. 
Oppfølging etter diagnosen er den største utfordringen, men et godt samarbeid med fastlege og 
hjemmetjenesten hvor mange nå skal få en faglig oppdatering på demens gjennom Demensomsorgens 
ABC, tror vi blir bra. 
Fra 18. april vil Hukommelsesteamet være tilstede fire dager i uken fra mandag til fredag. 
 
Ha en fortsatt fin dag. 
 
Mvh 
Mona Hanssen 
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Sak nr.   Dato 
017/17 Formannskap 31.01.2017 
003/17 Kommunestyre 09.02.2017 

 
 
Rådmannens evaluering av Fauske Eiendom KF 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god måte. 

Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god måte. 

Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Det kommunale eiendomsforetaket videreføres som i dag, og det foretas en ny evaluering av selskapet 
om 2-3 år. 

Jens Kyed (KRF) og Ronny Borge (H) foreslo: 
Fauske Eiendom KF gis lenger tid til å vise hvordan selskapet fungerer og slik at erfaringer og resultater 
blir tydligere av det arbeidet selskapet gjør. Det er uheldig med en omorganisering i øyeblikket grunnet 
stor aktivitet. 
Organiseringen av foretaket beholdes derfor som i dag i 2 - 3 år for deretter å kunne ta en ny vurdering. 

H/KRF's forslag ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 



 
FOR- 017/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god måte. 

Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
Bakgrunn 
 
Ved opprettelse av Fauske Eiendom KF vedtok Kommunestyret i sak 43/13, 20.06.2013, at ordningen 
skulle evalueres etter to hele driftsår der de ansattes meninger skulle vektlegges. 
 
I kommunestyret 23. juni 2016 i sak 133/16- Evaluering av Fauske Eiendom KF presenterte Fauske 
Eiendom KF ved nestleder i styret sin evaluering av foretaket foretatt våren 2016.  
 
Der fremkom historikken bak Fauske Eiendom KF, formålet og organiseringen. Videre ble det presentert 
en relativt omfattende undersøkelse rettet til de ansatte i Fauske Eiendom, administrasjonen i Fauske 
kommune og brukere av de bygg og tjenester som eiendomsforetaket leverer. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i K-sak 133/16/Evaluering av Fauske Eiendom KF 23.06.2016 ble 
det gjort følgende vedtak: 
 
Evaluering av Fauske Eiendom KF tas til orientering  

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sin evaluering av Fauske eiendom KF ut fra sitt ståsted.  
 
Rådmann har gjennomført kvalitative intervjuer med følgende grupper ut fra en felles mal/intervju-
guide. Følgende grupper er intervjuet.  
 

· Foretakets styre 
· Tillitsvalgte og verneombud 
· Ledelsen i foretaket 
· Fauske kommunes ledergruppe sammen med aktuelle ansatte på økonomi, personal og lønn 

 
Intervjugruppene ble i forkant tilsendt intervju-guiden og ble bedt om å reflektere rundt foretakets 
formål/vedtektenes § 2: 
Foretaket skal eie og: 

· Forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige 
prinsipper 

· Ivareta kommunens byggherrefunksjon 
· Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler 

Rådmannen valgte å bruke en kvalitativ tilnærming med åpne spørsmål. Det ble utarbeidet en 
veiledning (intervju-guide) som bakteppe for dialogen.  
  
Medarbeidertilfredshet er fremkommet i evalueringen fra juli 2016. 
 
 



Saksopplysninger 
 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 133/16 ble rådmannen bedt om å legge frem en 
evaluering ut fra sitt ståsted.  
 
Rådmannen oppfatter at foretaket har levert etter den bestillingen kommunestyret gav uttrykk for i sak 
43/16, og har hatt et tydelige fokus på de ansattes vurdering, brukeravtalen og brukertilfredshet.   
 
Konklusjonen slik presentert i rapporten fra styret i foretaket, og i kommunestyret i juni 2016, tolker 
rådmannen at foretaket selv mener å ha utviklet seg i tråd med intensjonene / målsetningen definert for 
foretaket. Foretaket er også tydelig på at medarbeiderne oppfatter organiseringen formålstjenlig og 
tilfredsstillende. 
  
Brukertilfredsheten, var fordelt med 58 % grad av tilfredshet (svært fornøyd og fornøyd) og 42 % av 
mindre tilfreds (lite fornøyd og misfornøyd). Dette ble ikke vesentlig drøftet i egenevalueringen til 
foretaket.  
 
Rådmannen har i sitt arbeid hatt følgende fokusområder i sin evaluering av foretaket:  
 

· Samhandling og funksjonalitet mellom foretaket og kommunens øvrige virksomhet 
· Organisering –  fordeler og ulemper med etatsmodell (intern organisering) og 

foretaksmodellen (ekstern organisering) 

 
Rådmannens anbefaling bygger på innspillene fra samtalene, og rådmannens egen total vurdering. 
 
Det fremgår ikke eksplisitt i kommunestyrets vedtak om rådmannen er bedt om å konkludere med 
hvilken eiendomsorganisering som vil være det beste for Fauske kommune. Rådmannen finner det 
likevel riktig å gjøre dette, da en evaluering fordrer at man holder ulike alternativer opp mot hverandre. 
Rådmannen velger derfor å legge frem sin konklusjon og anbefaling i forhold til en fremtidig 
organisering av eiendomsforvaltningen til Fauske kommune.  
 
Det vil også være positivt for organisasjonen Fauske kommune å komme til en sluttstrek i 
evalueringsarbeidet, - dette for å sikre indre ro i organisasjonen uavhengig om man velger den ene eller 
den andre organisasjonsmodellen.  
 
 
Saksbehandlers vurdering 
 
I forbindelse med rådmannens vurdering drøftes tre tema for å belyse målsetningen nevnt under 
saksopplysninger:  
 

· Samhandling og funksjonalitet 
· Organisering og styring 
· Eiendomsforvaltning – organisering en kritisk suksessfaktor?  

 
Eiendomsforvaltning og drift er - isolert i seg selv - ikke en del av kommunens kjernevirksomhet. Det er 
likevel en svært viktig og nødvendig basistjeneste (forutsetning) for at vi skal kunne levere de øvrige 
kommunale tjenester.  
 



Rådmannen er derfor av den oppfatning at organiseringen av eiendomsvirksomheten har til 
hovedformål å understøtte kommunens kjernetjenester på en tilstrekkelig god måte. 
 
Innledningsvis før disse temaene drøftes, oppsummeres intervjuene med de ulike grupperingene kort:  
 
Styret i foretaket og Ledelsen i foretaket 
Både styret og ledelsen mener at foretaket har tilført en merverdi for eiendomsforvaltningen til Fauske 
kommune. De mener bestemt at foretaket egner seg bedre til å sikre en optimalisert FDVU (forvaltning, 
drift, vedlikehold, og utvikling) av den største realverdien som kommunen eier.  
 
Organiseringen er etter deres syn vesentlig for å sikre en mer profesjonalisert og faglig fokusert 
eiendomsforvaltning. Det fremheves at dagens organisering er viktig for å sikre en optimal 
ressursutnyttelse og riktig prioritering av ressursene (både økonomiske og menneskelige) i forhold til 
ivaretagelse av eiendomsmassen.  
 
Det fremheves også at foretaksorganiseringen har vært kulturskapende på en god måte, hvor spesielt 
driftsstillingene (både renhold og drift) har fått en tydeligere og mer profesjonalisert rolle. Spesielt på 
driftsoperatørsiden, skal man ikke undervurdere at utviklingen av den klassiske vaktmesteren har vært 
stor de siste 10 årene. Dagens bygg og anlegg er sammensatte teknologiske løsninger som krever 
kompetanse, systematikk, og metodisk tilnærming.  
 
Foretaket er tydelige på at foretaket er organisatorisk «nytt» og trenger mer tid for å gjennomføre alle 
intensjoner og prinsipper i moderne eiendomsforvaltning. Viktig for å kunne bygge inn en praksis om 
kostnadsdekkende husleie i tråd med prinsippene om FDVU. Det er også styrets og ledelsens bekymring 
at foretakets økonomiske rammer har vært redusert over senere år. Ressurs rammeverket, og riktig og 
tilstrekkelig kompetanse rundt eiendomsforvaltning er det aller viktigste for å lykkes.  
 
Både ledelse og styre mener at de ulike utfordringsområdene knyttet til samspill og styring kan løses 
uten å måtte vurdere en alternativ organisasjonsform.  
 
Ledelse og styret ønsker primært at man beholder dagens organisering. Sekundært vurderer 
organiseringen om 2-3 år, når foretaket har fått mer tid til å virke og en bedre kan se effekter av dagens 
modell.  
 
Tillitsvalgte/verneombud /medarbeidere 
De tillitsvalgte og ansatte intervjuet i denne evalueringen gir i all vesentlighet et bilde av å være tilfreds 
med organiseringen. De melder tilbake om større grad av faglig integritet, større profesjonalitet og 
større grad av jevn fordeling av arbeidsoppgavene over året. De opplever fortsatt en del «støy» i 
organisasjonen i forhold til responstid, og at det er behov for at avvik og meldinger blir raskere 
ekspedert til dem som utførere.  
 
Når det gjelder konkret organisering er svarene litt delte. De mener foretaket har tilført en rekke 
positive dimensjoner, men kan ikke utelukke at disse også kan fungere innenfor en etatsmodell. 
Gruppen er likevel tydelig på at de opplever at Fauske kommune har fått en forbedret drift under 
foretaket. De tillitsvalgte understreker også å subjektivt oppleve at rammebetingelsene er blitt bedret 
under foretaksmodellen.  
 
De savner fortsatt noe bedre informasjonsflyt fra det strategiske arbeidet i foretaket (styret og ledelse).  
 
Ledelsen og administrasjon i kommunen 
Ledelsen og administrasjonen har stor grad av positivt syn på foretakets arbeid. Det er en oppfatning at 
foretakets arbeid for å ta vare på, utvikle, drifte vår eiendomsmasse er preget av profesjonalitet og 



seriøsitet. Det er også en oppfatning at mange av de prinsipper og systemer man har bygget opp 
omkring eiendomsforvaltningen, har gjort denne mer tidsriktig.  
 
Det er likevel riktig å si kommunens ledelse / administrasjon opplever bruker- versus utfører-
«konflikter». Det eksisterer intern meningsforskjeller i forhold til ulik praksis og samhandling innenfor 
tverrgående kommunale forvaltningsområdene. Det er en forventning internt at det skal være samme 
praksis innenfor foretaket som innenfor de øvrige samhandlingsområdene. Det er meningsforskjeller 
mellom ledelsen i kommunen og foretakets ledelse om hvor stor disse utfordringene faktisk er. 
 
 
Samhandling og funksjonalitet 
 
Rådmannen er opptatt av at selv om eiendomsforvaltningen er organisert i en egen «selvstendig» enhet, 
er foretaket en del av den totale kommunale forvaltningen.  
 
Selv om foretaket er delegert større autonomi og selvbestemmelse, er foretaket ingen egen juridisk 
enhet og må forholde seg til de lover, regler og forskrifter som gjelder for den kommunale forvaltningen 
for øvrig (saksbehandling, dokumenthåndtering, økonomistyring, innkjøpsbestemmelser, personal og 
lønnspolitikk m.v).  
 
Ledelsen i foretaket er i stor grad tilfreds i forhold til samhandlingen med den øvrige delen av 
forvaltningsapparatet, men mener dialogen og samhandlingen bør forsterkes. Det understrekes videre 
at man ikke skal glemme at organiseringen fortsatt må defineres å være rimelig «ny». Samt at man har 
hatt store utskiftinger i både politisk og administrativ ledelse.  
 
Rådmannen erkjenner at det fortolkningsforskjeller knyttet til forvaltningsmessige samhandling mellom 
foretaket selv (ledelse/styret) og den øvrige delen av den kommunale ledelsen/administrasjonen.  
 
Utfordringen for rådmannen er denne ikke formelt har anledning til å «instruere» og føre tilsvarende 
kontroll med foretaket som overfor en «egen» etat. Rådmannen understreker likevel at dialogen om 
tematikken er god med foretaket, og en felles forståelse at det er områder hvor samhandlingen må 
forbedres. Og det understrekes at dette ikke er foretakets ansvar alene, men et kollektiv utfordring som 
omfatter både foretaket og den øvrige kommunale virksomheten. 
   
Utfordringsområdene sett fra rådmannen, er delvis et nødvendig dobbeltfunksjoner, ut fra at man er to 
organisatoriske enheter, og ulik tilnærming til praksis innenfor de områdene hvor den kommunale delen 
leverer tjenester, og/eller samarbeider med foretaket.  
 
Det er utfordrende å få til en helt enhetlig praksis innenfor flere områder som økonomihåndtering, 
dokumenthåndtering /arkiv, personal-, innkjøps-, lønnspolitikk og tilsetninger. Dette kan skape uheldige 
forhold hvor man får fremvekst av en form for «privatisering» som et resultat av en forskjellig 
organisatorisk modell. Dette har uheldige signaleffekter, samtidig som det ut fra rådmannens ståsted 
kan være krevende å få inngripen i forhold til. 
 
Kommunal forvaltningsskikk som er ulik, er ikke utfordringer man uten videre vil løse ved eventuelt å 
legge eiendomsforvaltningen tilbake som en etat. Rådmannens vurderer likevel muligheten til å påvirke 
denne på en bedre måte i en etatsmodell. 
 
Foretaket selv erkjenner at det er en jobb å gjøre, å få til en tilstrekkelig robust samhandling både på 
ledelse og politisk nivå. En del av disse forbedringsområdene har også sitt opphav i uavklarte 
rammebetingelser i forbindelse med etableringen av foretaket.  
 



Rådmannen mener organiseringen i seg har en iboende mulighet til at dette samhandlingen kan ta en 
«frivillig» karakter. Rådmannen påpeker likevel at det ikke eksiterer bevisste samhandlingsproblemer 
mellom Fauske Eiendom KF og den øvrige delen av den kommunale forvaltningen.  
 
Samhandling og funksjonalitet er sett ut fra rådmannen en utfordring. Dette er selvsagt slik nevnt ikke 
foretakets ansvar alene. Ansvaret er likeverdig eid av begge parter. Rådmannen mener like fullt at 
formelle organisatoriske skillelinjer forsterker samhandlingsutfordringen.  
 
  
Organisering og styring:  
 
Det er to sentrale forhold til temaet om organisering og styring. Koblingen mellom foretaket og den 
øvrige kommunale forvaltningen delegert til rådmannen. Den andre dimensjonen vil være om det 
ønskede nivået av politisk styring.  
 
Ved valg av en foretaksmodell – på linje med IKS og AS modeller – er konsekvensen en 
«desentralisering» av både administrativ og politisk styring og myndighet i forhold til etatsmodellen. 
Dette kan medføre interessekonflikter, og en mulighet for at det skapes konfliktflater og uklare 
beslutnings grensesnitt mellom «mor» og «datter».   
 
Organiseringen og politisk ledelse 
I forhold til den politiske ledelse vil det kritiske spørsmål være – hvor direkte og gjennom hvem – ønsker 
politikerne å styre eiendomsforvaltningen i Fauske kommune? Ønsker politikerne en sterk politisk 
styring med mer direkte kontroll er etatsmodellen direkte underlagt rådmannen å foretrekke. Dersom 
politikerne ønsker en mer indirekte kontroll gjennom delegasjon til et eget styre med et sterkt fokus på 
en forretningsfaglig drift (med forbehold om at samfunnsperspektivet ivaretas) er foretaksmodellen en 
god modell.  
 
Organiseringen og rådmannen 
Rådmannen stilles etter formannskapsloven til ansvar for alle primærtjenestene som ytes innbyggerne. 
Eiendomsdriften og utviklingen er en sentral premissleverandør for primærtjenestene. Ved organisering 
i et foretak er det en konsekvens at rådmannen ikke formelt har kontroll på en viktig ressursfaktor for 
sitt ansvarsområde. Således kan det oppstå uklarheter, hvis man opplever «svikt» i primærtjenestene, 
som har bakgrunn i foretakets beslutninger.  
 
Erkjennelsen til rådmannen er at man nok at denne må stå ansvarlig for dette, og således er det en 
iboende «risiko» i foretaksorganiseringen for rådmannen (les hele rådmannens organisasjon).   
 
Derfor utfordrer foretaksorganiseringens rådmannens rolle, ansvar og myndighet. Den kutter formelt 
den linjen i formannskapsmodellen, hvor man delegerer den kommunale tjenesteproduksjonen som 
politisk er bestemt til rådmannen og hans stab. I foretaksmodellen blir denne linjen erstattet med en 
linje fra kommunestyret til et eksternt etablert styre og en daglig leder som utøver rådmannens rolle i 
forhold til forvaltningsområdet.  
 
Rådmannen mener eiendomsforvaltningen er en kritisk direkte premissleverandør for kvaliteten i 
kjernetjenestene til kommunen for øvrig. Beslutninger slår direkte inn på kvalitetene i tjenestene og kan 
således ha konsekvenser for kvaliteten i leveransen av basistjenestene. Foretaksorganiseringen 
representerer derfor en styringsutfordring for rådmannen.  
 
 
Eiendomsforvaltning – organisering en kritisk suksessfaktor? 
 



Rådmannen tolker at det er bred enighet blant alle respondentgrupper, at foretaksorganiseringen har 
vært et kriterium for å komme dit vi er i dag.  
 
Foretaket har bidratt med faglig fokus og har løftet arbeidet med eiendomsforvaltning opp på et høyere 
nivå (profesjonalisert). Det er blitt bedret oversikt, kontroll og systemarbeid. 
 
Foretaket har utviklet gode strategier for eiendomsforvaltningen. Det er etablert tydelige 
strategidokumenter og operasjonalisering av hovedmålene. Mange av målsetningene i sine strategier 
har foretaket realisert. 
 
Foretaksmodellen har i seg selv iboende egenskaper for økt styringsfart, og kortere og mer effektive 
beslutningslinjer.  
 
Foretaket har bedre synliggjort og bevisstgjort kommunen om de utgiftene og rammebetingelsene man 
har behov for i en moderne eiendomsforvaltning.  
 
Foretaket har hatt positiv betydning for de ansatte. Ansatte opplever foretaksorganiseringen å ha 
bidratt til økt stolthet, og en tydeligere synliggjøring av sin arbeidsplass.  
 
Når rådmannen likevel velger å problematisere valg av organisasjonsmodell i sin sak, er ikke dette et 
utrykk for at foretaket ikke har levert i tråd med kommunestyrets forventninger. Det er heller ikke fordi 
rådmannen mener at foretaksmodellen har mislykkes.  
 
Dette handler utelukkende om hvilken organiseringsform rådmannen mener best kan betjene den totale 
tjenesteleveransen til Fauske kommune på sikt. Og hvorvidt foretaksorganiseringen i seg selv er en 
kritisk suksessfaktor.  
 
Erfaringer eksternt er begrenset. Det er fortsatt en marginal del av kommunene som har valgt 
foretaksorganiseringen. Det er lite forskningsfaglig empiri på området. Noe finnes likevel. 
Nordlandsforskning hevder i sin rapport 6/11, at det er ikke er grunnlag å tydelig si at foretak er mer 
effektive, profesjonelle eller kompetente. På spørsmålet om fristilling gjennom eksempelvis et foretak, 
om dette øker bevissthet og interesse omkring tjenesteproduksjonen, er svaret i rapporten kanskje. Det 
konkluderes med at det trengs mer forskning- og evalueringsbasert kunnskap.  
 
I en utredning til KS pekes det på at bevissthet, rammebetingelser er viktigere for god 
eiendomsforvaltning, enn valg av en spesifikk organisasjonsmodell. Det stilles også spørsmål om det er 
økonomisk effektivt å organisere i foretak, da det medfører doble utgifter i seg selv, basert på formelle 
organisatoriske grenser. Samt at ressurs samordning og økonomisk rasjonalisering kan vanskeliggjøres.  
 
Samspill mellom eier (kommunestyret), rådmann, og eiendomsforvalter fremgår i eksterne erfaringer 
som essensielt, og organisering alene sikrer ikke nødvendigvis en god eiendomsforvaltning.  
 
Rådmannen mener at tross erkjennelsen at foretaket har bidratt med et solid arbeid, er det likevel 
vanskelig å konkludere at dette arbeidet ikke kunne vært løst innenfor rådmannens linjeorganisasjon.  
 
Foretaksmodellen «halter» ofte noe innenfor kommunal forvaltning. Dette fordi intensjonen med 
delegeringen av myndighet og makt i foretakslovgivningen er større enn det praktiseres.  
 
Eiendomsforetak blir ofte noe midt imellom, da man ikke fullt ut gir delegasjonen av myndighet og 
beslutningsmakt til styret og ledelse. Foretaket må uavhengig av lovgivningens intensjon om 
desentralisering av makt og myndighet, gå inn i både administrative og politiske sløyfer.  
 



Foretaksmodellen passer derfor best i forhold til kommunale virksomhetsområder, som i mindre grad 
tangerer kommunens kjernevirksomhet, er utadrettet, og områder med mindre politisk 
oppmerksomhet. Eksempler på dette kan være næringsarbeid, kommunal havnedrift, brannvesen, 
avfallshåndtering m.v.  
 
Rådmannen mener at eiendomsforvaltning, både er tett på kjernetjenestene, og har stor politisk 
oppmerksomhet i Fauske kommune. I en slik kontekst er det spørsmål om ikke foretaksorganiseringen 
etablerer unødige dobbeltsløyfer i forhold til arbeidet med tjenesteområdet.  
 
Det er rådmannens vurdering at det er politisk ønskelig å ha større inngripen i eiendomsforvaltningen, 
enn bare å legge til rette for rammebetingelsene for foretakets styre og ledelse. 
 
Rådmannen mener også slik nevnt tidligere at man får et mer komplisert ansvarsforhold mellom 
rådmannens organisasjon og foretaket.  
 
Rådmannen mener høg bevissthet om de faglige utfordringer eiendomsforvaltningen representerer, og 
behovet for tilstrekkelig rammebetingelser (både menneskelig og økonomisk) er viktigst. Rådmannen 
mener derfor at organiseringen i seg selv ikke er en kritisk faktor.  
 
 
Oppsummering og konklusjon 
 
Etatsmodellen 
Etatsmodellen bygger på at eiendomsforvaltningen er direkte underlagt rådmannens 
instruksjonsmyndighet. Denne gir grunnlag for en sterk og direkte politisk styring og den mest brukte 
modellen i kommunene i landet. Nærheten til rådmannen og kommunens politiske ledelse er en 
vesentlig fordel med etatsmodellen.  
 
Ulempene med modellen er at de nære økonomiske prioriteringer mellom de ulike etatene lett kan føre 
til at vedlikehold blir en salderingspost. En annen ulempe at lokalene kan oppfattes å være en «gratis» 
ressurs for brukerne. Som bakgrunn for politiske prioriteringer er det interessant å synliggjøre alle 
kostnader knyttet til ulike formål. Når kostnadene til lokaler dekkes av bevilgninger til 
eiendomsforvaltningen og investeringer som utgiftsføres, og senere ikke blir synlig i driftsregnskapene, 
blir oversikten over hvor store kommunens ressurser reelt sett tilgodeser ulike formål med.  
 
KF modellen 
Reglene om KF er utformet med sikte å være et alternativ for organisering av mer forretningsmessig 
virksomhet. Organisasjonsformen benyttes ofte når både forretningsmessige og samfunnsmessige 
hensyn skal ivaretas. Rådmannen skal føre tilsyn med foretaket, samtidig som de tradisjonelle linjer for 
tilsyn og kontroll er brutt.  
 
Ulempene med foretaksmodellen kan knyttes til bl.a. opprettelse, styring og drift. Det kreves stor 
innsats og modenhet i organisasjonen i opprettelsen for å sikre robuste rammebetingelser for foretakets 
virksomhet. Både politikere, rådmann og selskapet selv må sørge for at nødvendige innsatsfaktorer er på 
plass. Her kan nevnes finansielle verktøy, husleieordninger, rolleavklaringer, ressurser, ledelse mv. Det 
pekes også på styringsutfordringer, - ofte knyttet til hvilke eierstrategier kommunen legger til grunn -, 
rådmannens manglende styringsmuligheter samt hvilke fullmakter som tilligger foretaket. 
Driftsutfordringene er primært knyttet til rammevilkår og en sømløs felles funksjonalitet i forhold til de 
øvrige kommunale forvaltningsprinsipper. 
 
Det er rådmannens overordnede vurdering at begge modeller kan fungere. Det er fordeler og ulemper 
med begge modeller.  



 
Det er likevel rådmannen og hans ledelse vurdering at eiendomsforvaltningen bør løses under en felles 
styring i rådmannens organisasjon. Rådmannen gjentar at dette ikke er en konklusjon som begrunnes 
med manglende leveranse, brukertilfredshet eller at foretaksorganiseringen har mislykkes.   
 
Dette handler om hvilken organiseringsform rådmannen mener vil gi den beste totale 
tjenesteleveransen til Fauske kommune best på sikt. Dette begrunner rådmannen med følgende:  
 

· Samhandling og funksjonalitet er viktig, og rådmannen mener det vil være enklere og mer 
effektivt å løse innenfor en etatsmodell 

· Rådmannen mener at det er mange grensesnitt mellom eiendomsforvaltningen og de øvrige 
primærtjenestene, at det er mer rasjonelt styringsmessig å ha eiendomsforvaltningen 
organisert nærmere disse.  

· Rådmannen mener at det ikke foreligger et objektivt grunnlag i å si at foretaksorganiseringen i 
seg selv er en kritisk suksessfaktor for en robust eiendomsforvaltning. Det handler om 
bevissthet, kompetanse, og rammebetingelser.  

· Rådmannen mener at foretaksorganiseringen uheldig bryter styringslinjen i 
formannskapsmodellen, og kompliserer den nødvendige samhandlingen unødig.  

 
Dersom rådmannen får politisk støtte for sitt forslag. Ber rådmannen om at følgende forutsetninger 
legges til grunn:  
 
Rådmannen mener det er nødvendig å ta være på det som er bygget opp av funksjonalitet og strukturer 
i foretaket. Det vil derfor være rådmannens anbefaling at man forsøker å eventuelt gjøre 
omorganiseringen minst mulig.  
 
Rådmannen anbefaler at eiendomsforvaltningen etableres som en selvstendig eiendomsenhet. 
Foretaket er inne i en periode med mange prosjekter under realisering og det er rådmannens anbefaling 
at foretakets integritet (funksjonalitet, oppbygging, strukturer mv) forblir så urørt som mulig i de første 
årene etter en eventuell tilbakeføring.   
 
Rådmannen anbefaler ikke å vurdere eiendomsforetaket slått sammen med andre enheter. Dette vil 
kreve langt større prosesser, tappe energi ut av organisasjonen og utfordre fremdriften for foretakets 
prosjekter.  
 
Eiendomsenheten legges under rådmannen administrativt, og eiendomsenhetens politiske styringslinje 
foreslås lagt til formannskapet.  
 
Rådmannen ber om at man reetablerer kommunalsjefstillingen teknisk. Rådmannen mener det vil være 
krevende av kapasitetshensyn å også legge denne enheten under en av de andre 
kommunalsjefstillingene.  
 
Det faglige kontroll spennet vil bli uansvarlig stort. Rådmann og kommunalsjef for helse og omsorg deler 
i dag ansvaret for plan og utvikling og VVA.  Dette er en sub-optimal løsning allerede i dag. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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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 Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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 

26.01.2017 Vedlegg 3 1338072 
 
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. 



 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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 
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Sak nr.   Dato 
005/17 Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017 
005/17 Kommunestyre 09.02.2017 

 
 
Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og bestemmelser. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og bestemmelser. 
 

 
Vedlegg: 
03.01.2017 Plankart_endring0301 1335802 

03.01.2017 Fauske ROS analyse 1335804 

03.01.2017 MIP-00-A-00370-Fagrapport_støy_og_vibrasjoner_Fauske stasjon signert 1335805 

03.01.2017 Teminalveien - geoteknisk notat 1335806 

03.01.2017 Planbeskrivelse 1335807 

04.01.2017 Bestemmelser 1335822 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og bestemmelser. 
 

 
Saksopplysninger: 
 
1. gangs behandling 
 
Jernbaneverket fremmer forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde. Utarbeidelse av 
planforslag er utført av Jernbaneverket. Plankartet er utført av Fauske kommune. Planen erstatter deler 
av reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 – plan ID 2006001. 
Planområdet omfatter banegården på Fauske stasjon, mellom Follaveien (E6) i nordvest og Hauanbrua i 



sørøst, og fremtidig terminalområde frem til Terminalveien i nordøst. 
Planområdet utgjør et areal på 123.8 daa. 
 
Hensikten med endringsforslaget er å tilrettelegge for økt godstrafikk på Nordlandsbanen og økt 
terminalkapasitet på Fauske. Som en følge av nedleggelsen av fraktbåtruten fra Bodø og nordover er det 
oppstått en betydelig økning i omlasting tog/bil på Fauske. 
Planforslaget inneholder følgende arealformål:  
Bebyggelse og anlegg 

Godsterminal 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Veg, Kjøreveg, Fortau, Gang/sykkelveg 

Annen veggrunn – teknisk anlegg  
Annen veggrunn – grøntareal 

Trase for jernbane Parkering 
 
 
Risiko og såbarhetsanalyse kommer som eget vedlegg. Rådmannen tar vurderingen til etterretning 
og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendeler, hverken naturlige eller 
menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 
 
Planprosess fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartsmelding er innkomne forhandsmerknader gjengitt. 
 
Det er utført geoteknisk vurdering langs Terminalveien i planområdet. Rapporten er utført av Reinertsen 
på oppdrag av Fauske kommune i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei mot Vestmyra skole. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen hos enhet VVA, uten merknader. 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde  ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 
 
NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
2. gangs behandling 
 
Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) fremmer forslag til detaljregulering for del av Fauske 
stasjonsområde. Utarbeidelse av planforslag er utført av Jernbaneverket. Plankartet er utført av Fauske 
kommune. Planen erstatter deler av reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 – 
plan ID 2006001. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 08.11.2016 - 20.12.2016. Det er 
innkommet 6 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planforslaget fra offentlige myndigheter. 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende 



problemstillingen slik den framstår. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 12.12.2016 
 
Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Fauske stasjon - Fauske kommune 
 
Saken gjelder endring av reguleringsplan for del av Fauske stasjonsområde. Gjeldende plan er fra 2006. 
Ny plan skal legge til rette for ny godsterminal og bedret teknisk infrastruktur og samferdselsanlegg. 
Planforslaget innebærer endring av deler av gjeldende reguleringsplan for Fauske stasjonsområde, der 
ny plan i hovedsak innebærer justering av gjeldende formål. Fauske kommunes vurdering er at 
planforslag ikke utløser krav om konsekvensutredning. Nordland fylkeskommune ga innspill til planene i 
brev av 27. mai 2016. 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
Planfaglig uttalelse 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går fram av 
de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025, og vi har ingen merknader utover 
vårt innspill av 27. mai då. 
Kulturminnefaglig uttalelse 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til reguleringsbestemmelser. Avdelingen har 
ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 476 60 675. 
Samferdselsfaglig uttalelse 
Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all 
kollektivtrafikk på land og sjø, inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. 
Fauske stasjon er et viktig knutepunkt for reisende med tog/buss nord- og sørover i fylket. Det er fra vår 
side viktig at dette knutepunktet ivaretas, og at det tilrettelegges for at det skal kunne fortsette å 
fungere som kollektivknutepunkt også i fremtiden. 
Ut over dette har samferdselsavdelingen ingen spesielle merknader til planforslaget. 
 
 
Vurdering/konklusjon: 
 
Ingen merknader. 
 
 
Statens vegvesen, 08.12.2016: 
 
Uttalelse ved offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for del av Fauske 
Stasjonsområde - Fauske kommune 
 
Vi viser til brev av 08.11.2016 med forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde, 
fremmet av Jernbaneverket. Vi viser også til vår uttalelse i brev av 10.05.2016 ved varsel om oppstart 
planarbeid. 
Statens vegvesen sitt ansvar er knyttet til arealbruken langs riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for at 
Nasjonal Transportplan (NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi 
uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 



fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet innenfor vegtransport. 
Vi har følgende kommentarer til planen: 
 
Vi er fornøyd med at det er regulert g/s-veger i planen, både med tanke på skoleveg 
mot Vestmyra og atkomst til kjøpesenteret. Etter det vi forstår skal Fauske kommune 
bygge g/s-vegen merket med SGS2. Fotgjengere/syklister fra Hauan må imidlertid 
krysse over Terminalvegen i plan, siden kulvert under Terminalvegen ikke er 
prioritert eller finansiert nå. Vi har hatt god dialog med Fauske kommune om de 
regulerte g/s-vegløsningene. 
 
I planprosessen har vi påpekt at det må reguleres nok oppstillingsareal for trailere 
som må stå på vent til de er sikkerhetsklarert før de skal inn på terminalområdet. 
Dersom regulert trafikkareal (SPA) skulle vise seg å bli for lite, må dette ordnes 
utenfor vegareal regulert til offentlig trafikk (Terminalvegen). 
 
Kommunen må sørge for at reguleringsplan Terminalvegen Øst blir oppdatert/endret 
for å tilpasses løsningene som reguleres i del av Fauske Stasjonsområde (vegbredde, 
busslomme, g/s-løsninger m.m.). 
 
Siden grunnforholdene i planområdet er utfordrende må Fauske kommune påse at 
nødvendige tiltak blir iverksatt for å ivareta stabiliteten for Terminalvegen og 
tilgrensende arealer, ved blant annet bygging av g/s-vegen. Jernbaneverket må også 
gjøre nødvendige avbøtende tiltak innenfor BGT2, for å sikre stabiliteten i forbindelse 
med utbyggingen der. 
 
Vi ber om at ordlyden i §7.3 endres til: 
Før det gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 
fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om 
byggetillatelse. 
 
 
Vurdering/konklusjon: 
 
Regulert bredde på Terminalveien har blitt endret fra 14 m til 13 m. Det tas hensyn til regulert 
busslomme i pågående reguleringsplan for Terminalveien Øst. 
Skulle det oppstå behov for større køområde for adgangskontroll inn til BGT2, så kan dette løses 
innenfor AVT2. 
Planbestemmelsens §7.3 er endret et ønske fra Statens vegvesen. 
 
 
Bebore i Ankerveien 8/8B/8C, 11.12.2016 
 
Viser til brev datert 08.11.2016 sak nr 384/16, der jernbaneverket  varsler om betydelig økning i 
omlasting og økt godstrafikk ved Fauske stasjonsomrade. Vi som bor nært jernbanelinja  og nært 
stasjonsområdet, blir sterkt berørt av denne økningen. Det som er helt tydelig, er at dette vil få 
konsekvenser for oss, med tanke på økt støyforurensing og økt sjenerende trafikk inntil husene. Økt 
støyforurensing vil gi seg utslag i redusert tomteverdi, og nedsatt trivsel på uteområdet vårt mot 
jernbanen.  Økt belastning i form av støy og vibrasjon inne i husene er også et viktig moment. 
Unødvendig tomgangskjøring nært bebyggelsen er per dags dato sjenerende og økt godstrafikk vil bidra 
til redusert livskvalitet. 
 
En eller annen form for støyreduserende og innsynsreduserende tiltak er en forutsetning for at vi kan se 



at denne endringen kan tre i kraft. 
 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Det er satt krav til støy i bestemmelsens §3.3. I byggeplanfasen skal det gjøres nærmere støyutredning 
og ved behov gjennomføres tiltak for å redusere støy fra terminalområdet til nærliggende boliger. 
 
 
Helse- og miljøytilsym Salten, 16.11.2016 
 
Planens 3.3, om støy: 
Støygrenser anbefalt i retningslinjen T-1442 må være bindende etter planen. 
Bindende støygrenser vil gjelde både trafikk, terminalstøy og anleggsarbeid i de 
respektive tabeller i T-1442. 
 
Behov for lempinger av støykrav må på forhånd avklares med kommunen, herunder 
HMTS, og varsles berørte naboer. Det vil gjelde ved særskilt støyende aktivitet 
utover vanlig terminaldrift-/trafikk. 
 
Boliger som etter oppdatert støyberegning havner over i gul støysone (banestøy), bør 
tilbys avbøting på egen tomt hvis tiltak på planområdet ikke er tilstrekkelig. Jamfør 
prognose for støybelastning ved trafikkøkning på banen. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
Bane NOR må om det viser seg nødvendig gjøre støyreduserende tiltak for å få godkjent byggeplanen, jf. 
planbestemmelsens § 3.3. 
 
 
Eldrerådet, 08.12.2016 
 
Eldrerådet har en merknad til detaljreguleringsplanen for Fauske stasjonsområde. Med henblikk på 
allerede stor trafikk av fotgjengere fra bebyggelsen i Hauan ned mot Terminalveien, samt nytt boligfelt 
under oppføring (Hauanbakken) vil Eldrerådet oppfordre til, i det videre planarbeidet, å beholde planlagt 
gangbru tilhørende GS7. En slik løsning vil bety en betydelig kortere gangavstand for beboerne i Hauan 
til sentrale områder i sentrum. For øvrig har Eldrerådet ingen merknad til reguleringsplanen. 
Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde - Det anmerkes at busstopp må etableres på 
Terminalveien ved boligområdet mellom Handelsparken og Hauanbroen/krysningen av jernbanesporet. 
 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Planlagt gangbru er utenfor planområdet. Denne delen blir uforandret. 
Når det gjelder busstopp på Terminalveien, så er dette tenkt etablert like nord for planområdet på 
begge sider av Terminalveien. En slik løsning tas inn i pågående reguleringsplan for Terminalveien Øst. 
 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 09.12.2016 
 



Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til planen, men viser 
til tidligere befaring og korrespondanse med Jernbaneverket ang manglende tilgjengelighet til Fauske 
stasjon, stasjonsbygningen. 
FUN ber om at man i forbindelse med utbyggingen av stasjonsområdet ivaretar universell utforming, 
herunder også tilgangen til stasjonsbygget. 
 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Det er bestemmelsens §3.2 satt krav til tilgjengelighet. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 Oppsummering 1.
 
Fauske stasjon med godsterminal planlegges bygget om for å kunne håndtere en tilnærmet doblet 
mengde gods i forhold til dagens situasjon, og i den forbindelse skal Jernbaneverket i samarbeid med 
Fauske Kommune etablere en ny reguleringsplan for området. 
I denne sammenheng er det etablert en ROS analyse for å identifisere og vurdere risiko og 
sårbarhetsforhold i planområdet som kan ha betydning for omgivelsene, samt risiko- og 
sårbarhetsforhold i omgivelsene som har betydning for planområdet. 
Av alle identifiserte risiko- og sårbarhetsforhold (farer) i ROS analysen har 7 blitt vurdert relevante og 
representative for prosjektet, hvorav 6 farer ble vurdert å medføre risiko i gul sone. Gul sone er 
definert ut i fra retningslinjer i DSBs ”Veileder om samfunnssikkerhet i arealplanlegging”, og 
representerer risiko hvor tiltak bør innføres. 
Tiltak for å redusere risiko har derfor blitt identifisert og foreslått for de 6 farene vurdert å medføre 
risiko i gul sone, disse farene med de tilhørende tiltakene er oppsummert i tabellen under. 
 

Fare 
Klassifikasjon 

(konsekvens / 
sannsynlighet) 

Tiltak 

Uvedkommende på 
terminalområdet  

Kritisk / Mindre sannsynlig 

1. Gjerde som er robust mot normal 
vandalisme 

2. Vurdere behov for overvåkning av 
integritet 

Adkomst for nødetater  
Kritisk / Mindre sannsynlig 

3. Det opprettes en adkomstvei for 
nødetater ved kjøpesenteret 

Myke trafikanter og lastebiler   

Kritisk / Mindre sannsynlig 

4. Bedre kryssløsning for myke 
trafikanter: 

a. Lyskryss for kryssing i plan, eller 

b. Kulvert for planfri kryssing 

5. Stenge Terminalveien mellom 
innkjøring og Hauanbrua for tungtrafikk 

Myke trafikanter og jernbane   

Farlig / Lite sannsynlig 

6. Gangbro over sporene ved 
stasjonsbygningen, eller 

7. Tiltak i terreng for å gjøre villkryssing 
upraktisk og lite innbydende 

Konflikt med trafikk til Bring 
terminal  

En viss fare / Sannsynlig 
8. Fysisk skille mellom trafikk tin Bring og 

til godsterminalen 

Myke trafikanter i anleggsfasen  
Kritisk / Mindre sannsynlig 

9. Tiltakene 4 og 5 foreslått over vil være 
effektive. 
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 Innledning 2.

 Bakgrunn og hensikt 2.1
Fauske stasjon med godsterminal planlegges bygget om for å kunne håndtere en tilnærmet doblet 
mengde gods i forhold til dagens situasjon, og i den forbindelse skal Jernbaneverket i samarbeid med 
Fauske Kommune etablere en ny reguleringsplan for området. 
§ 4-3 i Plan og bygningsloven stiller krav til vurdering av samfunnssikkerhet og gjennomføring av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) ved utarbeidelse av en reguleringsplan: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging...  

...Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder 
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.”  

Hensikten med denne analysen er således å identifisere og vurdere risiko- og sårbarhets forhold i 
planområdet for den nye i den hensikt å treffe egnede tiltak for utbyggingen, herunder vedta 
bestemmelser. 

 Omfang og avgrensninger 2.2
ROS analysen skal identifisere og vurdere risiko og sårbarhetsforhold i planområdet som kan ha 
betydning for omgivelsene, samt risiko- og sårbarhetsforhold i omgivelsene som har betydning for 
planområdet.  
ROS analysen skal dessuten vurdere både byggefasen og driftsfasen av den planlagte utbyggingen. 
 

Figur 1 Reguleringsområde 

 
Risikoforhold inne på stasjonsområdet, verken i normal drift etter ombygd stasjon med godsterminal, 
eller i bygge- og anleggsfasen, skal vurderes i denne analysen så lenge slike forhold ikke kan påvirke 
konsekvenser for omgivelsene til det regulerte området. 
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 Terminologi og forkortelser 2.3
 

Terminologi/ 
forkortelse 

Forklaring Kommentar 

ERTMS European Rail Traffic Management System Fjernstyringssystem for togtrafikk under innføring I 
Norge og Europa 

ROS Risiko og sårbarhet  

TXP Togekspeditør En person som mottar og sender togmeldinger, og 
som gir tillatelse til alle togbevegelser på en stasjon. 

Risiko Kombinasjon av sannsynlighet og 
konsekvens 

 

Sårbarhet Manglende evne til å motstå virkninger av 
en uønsket hendelse og til å gjenopprette 
opprinnelig tilstand eller funksjon etter 
hendelsen 

 

Fare Forhold som kan medføre en uønsket 
hendelse 
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 Gjennomføring av ROS analysen 3.

 Metode 3.1
Gjennomføring av analysen er basert på krav til gjennomføring av risikovurderinger gitt i Norsk 
Standard NS 5814, ref. 4, samt DSBs veileder om samfunnssikkerhet i arealplanlegging, ref. 3. Videre 

har vi støttet oss på retningslinjer i ISO 31000, 
ref. 5 angående gjennomføring av selve 
analyseprosessen med tanke på involvering av 
interessenter. 
Mens ref. 4 gir generelle retningslinjer for 
gjennomføring av risikoanalyser og 
risikostyrings-prosesser, gir ref. 3 spesifikke 
retningslinjer og veiledning for gjennomføring 
av ROS analyser i forbindelse med 
reguleringsplaner. 
Prosessen for gjennomføring av ROS analyse 
foreslått i ref. 3 er lik den som er beskrevet i 
ref. 4, og begynner med å skaffe seg god 
forståelse av analyseobjektet og de tilhørende 
problemstillinger (1) før kartlegging av farer (2) 
og vurdering av mulige konsekvenser (4) og 
sannsynlighet (3) av farene. Til slutt en 
systematisering og risikovurdering (5) som 
basis for å etablere forslag til nødvendige tiltak 
(6). 
 
 

Figur 2 Aktiviteter i ROS analysen fra ref. 3 

 

 Vurdering av konsekvens og sannsynlighet 3.1.1
For å fasilitere ROS prosessen videre har ref. 3 foreslått prinsipper for vurdering av konsekvens og 
sannsynlighet, samt akseptkriterier for vurdering av risiko som angir hvorvidt tiltak bør gjennomføres 

eller ikke. Disse 
prinsippene gjengis 
i figurene under, 
merk at det i  er 
foreslått grenser for 
økonomisk 
konsekvenser som 
er tilpasset 
prosjektet. 

 

 

 

 
 
 

Figur 3 Retningslinjer for klassifisering av konsekvenser fra ref. 3 

 

Kr 100 000 

Kr 100 000 - 1 million 

1 – 10 millioner

10 – 50 millioner

Mer enn 50 millioner
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Vi har adaptert disse prinsippene for denne analysen. 

 

 
Figur 4 Retningslinjer for klassifisering av sannsynlighet fra ref. 3 

 

 Vurdering av risiko 3.1.2
Uønskede hendelser som er gitt en klasse for konsekvens og sannsynlighet skal risikovurderes i 

forhold til den 
etablerte 
kombinasjonen 
av klasser i 
følgende 
risikomatrise: 
 
 
 
 
 

 
Figur 5 Risikomatrise for risikovurdering 

 

Behov for tiltak skal bestemmes i forhold til hvor (hvilken farge) en uønsket hendelse får i 
risikomatrisen: 

 Rødt område indikerer uakseptabel risiko  Tiltak skal innføres for å redusere risiko 
 Gult område indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko          

 Tiltak som ikke er urimelig kostbare i forhold til nytte bør gjennomføres  
 Grønt område indikerer akseptabel risiko  Tiltak er ikke nødvendig  

 

 Involvering av interessenter 3.1.3
I tråd med anbefalingene i ISO 31000 er ROS analysen gjennomført som en åpen prosess, med 
involvering av alle relevante interessenter i prosessen.  

1. Informasjon om reguleringsområdet og omgivelsene har blitt sammenstilt av RAMS rådgiver 
2. Denne informasjonen har blitt presentert for interessenter i workshop 
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3. Interessenter i workshop deltok deretter i kartlegging av mulige hendelser, vurdering av 
viktighet av hendelsene samt mulige tiltak for å begrense viktighet 

4. Innspill fra interessenter i workshop har deretter blitt systematisert, vurdert og konkludert av 
RAMS rådgiver. 

5. Et utkast av ROS analysen ble ferdigstilt av RAMS rådgiver, og denne ble sirkulert til deltagere 
på workshop for innspill, korrigeringer og kommentarer før ferdigstilling av endelig rapport. 

 Workshop og kompetanse involvert 3.2
Det ble arrangert workshop på Fauske Hotell den 23. august 2016 med følgende deltagere: 

Navn Funksjon Firma / enhet 

Paul A. Røvik    Terminaldrift Jernbaneverket 

Geir Zakariassen Banedivisjonen Jernbaneverket 

Per Th. Risvoll Banedivisjonen Jernbaneverket 

Jan E. Johansen Plan og Utvikling Fauske kommune 

Jan I. Karlsen Plan og Utvikling Fauske kommune 

Anna Widén Bjørk Prosjektleder Jernbaneverket 

Toril Barthel Planprosessleder Statens vegvesen 

Per Arnt Ludvigsen Politibetjent Politiet 

Bård inge Larsen Forebyggende avdeling Salten Brann IKS 

Øyvind Reitan RAMS rådgiver Jernbaneverket 
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 Reguleringsområde for Fauske stasjon med godsterminal 4.

 Dagens stasjon og godsterminal 4.1
Fauske stasjon og godsterminal er en kombinert jernbanestasjon for person- og godstransport som 
har anløp av ca. 11 togpar (ett tog i hver retning) persontog og 3 togpar godstog daglig, noe redusert i 
helg. Fauske er en stasjon på Nordlandsbanen som ikke er fjernstyrt, og som dermed er bemannet av 
en togekspeditør (TXP) som sikrer alle togbevegelser på stasjonen. 

Figur 6 Oversiktskart Fauske stasjon og godsterminal 

Stasjonen har fem spor, hvorav to persontogspor (spor 1 og 2) samt to godstogspor (spor 4 og 5) er 
gjennomgående. Spor 3 er et buttspor med innkjøring sørfra, 320 meter fra middel til endebutt. Spor 4 
og 5 har lastegater som er 290 og 250 m lange, noe som tilsvarer henholdsvis 17 og 15 vognlengder.  
Stasjonen har erfart en betydelig (30-40%) økning i godstrafikk i de siste årene, dette er hovedsakelig 
grunnet innstilling av båtruten MS Tege fra Bodø og nordover langs kysten.  
Terminaloperatøren har meldt inn behov for å øke kapasiteten på stasjonen, da de korte lastegatene 
medfører en dyr håndtering av godstog på stasjonen med mye skiftebevegelser, samt behov for mer 
depotplass.  

Figur 7 Fauske godsterminal (sett i retning mot Bodø) spor 5 

 

Godstog og skiftebevegelser 
 Godstog fra Trondheim kjører inn i et lastespor og setter av de bakerste vognene før de kjører 

videre mot Bodø 
 Godstog fra Bodø kjører inn i spor 1 eller 2, setter av vognene, loket skifter over til et av 

lastesporene hvor det er parkert en togstamme som er klargjort, vognene kobles deretter på 
før det skiftes tilbake til spor 2 for å igjen koble på de vognene som der ble forlatt.  

 Det fylles trykkluft og foretas bremseprøver etter enhver endring av lengde på tog/skift  
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 Tog fra Trondheim ankommer hovedsakelig daglig kl. 06:30 og 18:55 i dagens ruteplan, noe 
forskjellig på helg 

 Tog fra Bodø ankommer kl. 10 og kl. 23 i dagens ruteplan, noe forskjellig på helg 
 
Lastebil-bevegelser 
Det kan settes igjen opptil 15 vognlengder i spor 5, og 17 i spor 4, hver vognlengde kan være lastet 
med to TEU kontainere eller en semihenger. Dette betyr at det kan antas en lastebil ankomst for hver 
vognlengde, ankomst og avgang.  
Dersom det antas at det settes igjen 15 vognlengder som skal losses i hver togankomst og at det 
lastes 15 vognlengder for hver avgang, tilsier det derfor 15 lastebiler inn og ut for hver ankomst og 
avgang. Mengde godstrafikk på skinner mellom Fauske og Bodø er i praksis neglisjerbar, det tas 
derfor kun hensyn til ankomst og avganger til og fra Trondheim S. To avganger og to ankomster / 
døgn. 
Dersom alle lastebiler både losses og lastes på for hver ankomst til terminalen, tilsier det 30 lastebiler 
inn og ut / døgn. Derimot, dersom alle lastebiler ankommer med last som losses for deretter å forlate 
terminal som tomvogn, samt alle som skal hente en last ankommer til terminalen som tomvogner, 
tilsier det 60 lastebiler inn og ut per døgn. Fra observasjoner antas det at ca. 80% av bilene som 
ankommer vil både laste og losse, noe som tilsier  ca. 35 lastebiler inn og ut av terminalen daglig for 
godsterminalen. 
De fleste lastebilene ankommer i tidsrommet mellom 6 og 10 på morgenen, og mellom 19 og 22 på 
kvelden. Ca. 50% av gods settes direkte på lastebiler eller på togvogn, mens de resterende  50% går 
til depot før de lastes på en lastebil eller på en godsvogn.  
 
Truck/reach-stacker bevegelser 
Hver kontainer / semihenger som ankommer Fauske og hver kontainer / semihenger på tog som 
forlater Fauske, må lastes eller losses av en reach-stacker. Kontainere som kan lastes direkte på en 
lastebil trenger kun en truck-bevegelse, mens de som må settes til depot før de kan lastes på en 
lastebil trenger to truck-bevegelser. 
Dersom andel semihengere antas å være 1/3, og alle kontainere settes i og løftes ut fra depot, vil hver 
ankomst / avgang medføre ( 5 + 10 x 2 ) x 2 = 50 truck-bevegelser.  To ankomster og to avganger mot 
sør daglig tilsier da 200 truck-bevegelser / døgn. Dersom 50% settes i og hentes ut fra depot 
reduseres antall truck-bevegelser til 150 / døgn. 

 Plan for utvidet godsterminal 4.2
Kort om utbyggingsprosjektet 
Utvidelse av godsterminalen består i hovedsak av følgende aktiviteter: 

 Godstogsporene, spor 4 og 5 forlenges mot Bodø slik at lengde på de tilhørende lastegatene 
økes fra 250 / 290 m til 420 m 

 Depotområder for kontainere utvides, forbedres og forsterkes slik at det blir mulighet til å 
håndtere den økte trafikken, i tillegg vil det opprettes mer depotplass for semi-hengere for å ta 
økt trafikk av disse 

 Innkjøring til terminalen vil utvides, og det vil bli en port med adgangskontroll 
 Godsterminalen vil bli inngjerdet på alle kanter (bortsett fra jernbanesporene inn og ut) 
 

Økt trafikkbelastning til/ fra og på godsterminal, ferdig anlegg 
I tillegg til dagens behov, er det et ønske om å overføre mer godstransport fra vei til bane, og i den 
sammenheng planlegges det å øke kapasiteten på stasjonen fra dagens ca. 2 godstogpar til 5. Dette 
tilsier en mulig økning til 24 vognlengder, 5 ankomster og 5 avganger / døgn. 
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Noe som, med de samme antagelser som over, medfører mellom 120 og 240 lastebiler inn til og ut av 
terminalen per døgn, avhengig av om de ankommer / forlater terminalen som tomvogn eller har last 
begge veier.  
Antall truck-bevegelser / døgn vil med de samme antagelsene som over tilsvare ( 8 + 16 x 2) x 2 = 80 / 
tog ankomst eller avgang når alle går til eller fra depot, og 60 / tog ankomst eller avgang dersom kun 
50% går til eller fra depot. Tilsammen 300 truckbevegelser / døgn med 50% til eller fra depot. 
 
Bygge-/anleggsperiode og trafikkbelastning 
Hovedaktiviteter som skal foregå i bygge og anleggsperioden: 

1. Det skal bygges konstruksjon (undergang) over gang/sykkel vei i nordenden av sporene for 
spor 4 og 5 

2. Det skal bygges ny underbygning for forlengelsen av spor 4 og 5, samt spor 3 og endret spor 2 
3. Det skal legges ny overbygning (sviller, skinner, sporveksler, og pukk) for nye spor i nord-ende 

av stasjonen 
4. Det skal masse-utskiftes for å utvide depot-arealet nord / øst for godsterminalen 
5. Eksisterende terminalkontor skal rives / flyttes og utvides 
6. Innkjøring til terminalen skal utvides, og det skal etableres bom / port, samt vente/kø-område 

foran bom / port og snu-område for avviste kjøretøy 
Samlet vil dette anslagsvis medføre en del trafikkbelastning av lastebiler og anleggskjøretøy på 
Terminalveien og inn til godsterminalen, og dette vil kunne pågå i to-tre år, avhengig av lengde på 
sesong hvor anleggsarbeidet kan gjennomføres. 

 Omgivelser til godsterminalen 4.3

Figur 8 Fauske stasjon og omgivelser 

 Boligområder 4.3.1
Fauske stasjon og godsterminal ligger inn i mellom boligområder i Fauske, med Hauan på nord/ 
østsiden av terminalen, Olderen og Moen ned mot Fauske sentrum i sør og mot vest, samt Vestmyra 
og Erikstad områder med skoler og idrettsplasser lenger unna på vestsiden av stasjonen og 
terminalen.  
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 Virksomheter 4.3.2
Posten / Bring har sin egen terminal på nordsiden av godsterminalen, og de deler innkjøring med 
trafikk til jernbanens godsterminal. I Posten / Bring sin terminal er det 6 porter for lastebiler på 
vestsiden inn mot innkjøringsvei til godsterminalen, 6 porter på nordsiden mot Terminalveien og 4 
porter på sørsiden mot jernbane-sporene, hvorav to er forbeholdt semihengere.  

 
Figur 9 Bring terminal foran og til venstre sett fra innkjøring i Terminalveien 

 

Trafikk inn / ut til Posten / Bring består av 10 lastebiler i tidsrommet 9 – 10 om morgenen, og 10 
lastebiler 18 – 19 om kvelden, med eller uten henger. 
Videre på Terminalveien ned mot godsterminalen og mot E6 ligger det et kjøpesenter med 
dagligvarer, byggevarer og diverse andre forretninger.  

 Gang og sykkel trafikk 4.3.3
Befolkning på nordsiden av stasjon og spor, dvs. i Hauan boligområde har behov for å krysse 
Terminalveien og jernbanesporene for å komme ned til sentrum av Fauske, samt for å komme seg til 
skole og fritidsaktiviteter. Det er også noe gang/sykkel trafikk fra dette boligområdet inn til 
kjøpesenteret, noe som innebærer kryssing av kun Terminalveien. 

Figur 10 Gang / sykkel rute over terminalområdet til skole og fritidsanlegg 

 
Gang og sykkeltrafikk fra Hauan som skal til kjøpesenteret eller videre mot vest, f.eks. mot skoler og 
idrettsaktiviteter vil komme ned ved bedehus-tomten i Terminalveien. Gang/sykkeltrafikk ned mot 
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sentrum og sørlig område av Fauske vil mest sannsynlig komme ned til veiovergang over 
jernbanesporene i sørøstre ende av stasjonsområdet. 

 Biltrafikk 4.3.4
Nyttetrafikk til Posten/ Bring terminal og godsterminalen kjører hovedsakelig inn Terminalveien fra 
nord og ned til innkjøringen like ved der hvor gangtrafikken krysser Terminalveien. Noe trafikk kjører 
inn Jernbanegata sør for stasjonen og krysser jernbanesporene i sør for å komme til innkjøring til 
godsterminalen. 
Hoveddelen av biltrafikk til / fra Hauan forventes å krysse jernbanesporene over veiovergang i sør. 

 Forutsetninger 4.4
ROS analysen, identifisering og vurdering av uønskede hendelser og risikoforhold er basert på 
følgende antagelser om prosjektet og gjennomføringen. 

ID Forutsetning Har betydning for 

1 Det vil utføres en egen støystudie som vil estimere 
støybelastning og treffe tiltak dersom støy overstiger 
gjeldende grenseverdier 

Støybelastning fra terminalen til naboer og omgivelser 
antas å være tilstrekkelig håndtert, og er dermed ikke 
tema i denne ROS analysen 

2 Det vil utføres en simulering av vanntilførsel som sikrer 
nødvendig slukkevann etter gjeldende regelverk til 
brann og redningsetater 

Det antas at redningsetater har tilstrekkelig slukkevann. 

3 Visuell inngangskontroll av lastebiler som ankommer til 
terminal vil foregå på innsiden av porten. 

Kø-belastning foran port inn til terminalområdet blir 
redusert slik at det vil være redusert behov for kø område 
foran porten. 
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 Kartlegging av mulige hendelser/potensielle farer 5.
 
Målsetningen med en egen kartleggingsprosess for farer og mulige hendelser er å sikre at ROS 
analysen vurderer alle relevante og representative farer / hendelser for analyseobjektet. I tråd med 
anbefalinger i ref. 4 foregår denne prosessen i flere trinn, først en overordnet identifikasjon av alle 
mulige farer, for deretter å etablere en liste av farer som er relevante og representative. 
Som en hjelp under fareidentifiseringen har DSBs veiledning med mulige farer blitt benyttet, som vist i 
under. 
 

Figur 11 Anbefalte fare‐kategorier for ROS analyser 

 

Farer og hendelser som ble identifisert og hvorvidt de ble funnet relevante og representative for ROS 
analysen er gitt i tabellen under: 

 

ID Fare Uønsket hendelse Vurdering av relevans Relevant
? 

1 
Uvedkommende på 
terminalområdet 

Gods blir hentet ut av 
kontainere som står på 
terminalen 

En problemstilling som øker med økt 
trafikk, alle typer gods håndteres, 
også alle typer handelsvarer. 

Ja 

2 Nødetater blir hindret 
Hindret adkomst og 
dermed ineffektiv rednings 
innsats 

Innsats fra brann og helse er 
tidskritisk 

Ja 

3 Nødetater blir hindret Utilstrekkelig slukkevann 
En egen studie vil sikre tilstrekkelig 
slukkevann   

Nei 

4 
Myke trafikanter / skolevei 
og lastebiler 

Lastebil-påkjørsel av myke 
trafikanter 

En relativt stor trafikk forventes forbi 
stasjonsområdet der lastebiler inn til 
terminalen ankommer 

Ja 
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ID Fare Uønsket hendelse Vurdering av relevans Relevant
? 

5 
Myke trafikanter / skolevei 
og jernbane 

Gående krysser jernbanen 
og blir påkjørt 

Gangvei kan for enkelte innby til 
villkryssing da veien ledes i omvei, 
og det er relativt mye gangtrafikk. 

Ja 

6 
Støypåvirkning fra 
terminal 

Støy til boligområde 
hindrer ro nattestid 

Det vil gjennomføres en egen 
prosess for å måle støy og treffe 
tiltak dersom støy overstiger kriterier. 

Nei 

7 
Trafikk til næringspark og 
Bring / Posten 

Konflikt med trafikk til 
godsterminalen  

Tidvis høy trafikkbelastning inn til 
Posten / Bring 

Ja 

8 Avrenning  Forurensning til grunn  
Kan forekomme fra brann, hendelser 
med farlig gods eller tanker med 
drivstoff 

Ja 

9 Byggefasen 
Sammenstøt 
anleggskjøretøy / myke 
trafikanter 

Det vil tidvis være mye anleggs-
trafikk og stengte adkomster 

Ja 

1+ Terror og sabotasje Angrep på terminalen 
Byen og stasjonen ikke ansett som 
spesielt interessant terror objekt. 

Nei 

11 Ekstrem vær Sterk vind  
Kan blåse ned / blåse overende 
kontainere, noe som må løses med 
operasjonelle betingelser. 

Nei 

12 Ekstrem vær Høy / lav temperatur 
Ingen ekstreme temperaturer i 
Fauske 

Nei 

13 Ekstrem vær Ras Ligger i et flatt område Nei 
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 Vurderinger av risiko og sårbarhet 6.
 
I dette kapitlet er alle de farer og forhold identifisert i foregående kapittel som også ble vurdert å være 
relevante gjenstand for klassifisering av alvorlighet av konsekvens og sannsynlighet. 

 Uvedkommende på terminalområdet 6.1
Terminalen er plassert i mellom flere boligområder, med boliger på alle sider. I dages kjøremønster 
(som jevnlig kommer til å endres) ankommer godsvogner morgen og kveld til Fauske terminal. Selv 
om en stor andel av godset losses direkte fra godsvogner til en lastebil, er det likevel en betydelig 
mengde kontainer og gods som blir stående parkert på terminalen over natten.  
TEU kontainere er kraftige kasser av stål, men de er oftest ulåste. I tillegg ankommer ca. 50% av 
godset på semi-hengere, og disse har oftest kun en tynn presenning som ytre beskyttelse som enkelt 
kan åpnes med en kniv. Innhold i godsvogner kan være alt av forskjellig typer handels-varer, inkludert 
elektronikk og konsumvarer av forskjellige slag som kan være lett omsettelige. 
 
Konsekvens 
Dersom potensielle tyver planlegger sine handlinger og skaffer seg kunnskap om godstyper og 
mengder på spesifikke tog ankomster, kan de godt komme unna med tyvegods som overstiger verdier 
på NOK 1 million.  
           Kritisk 

 
Sannsynlighet 
Dette har ikke vært noe stort problem hittil, men det kan antas å øke med økt trafikk over terminalen. 
           Mindre sannsynlig 

 Hindret adkomst for nødetater 6.2
Godsterminalen og Fauske stasjon blir et stort område med mye mennesker og aktivitet, behov for en 
redningsinnsats fra brann- og helsevesen er derfor sannsynlig.   
Brann er avhengig av en tilgang til et brannsted oppstrøms (fra den siden vinden blåser fra) for å gjøre 
en effektiv slukkeinnsats. Dette betyr at brannvesen må sikres adkomst både fra nord og fra syd. 
Desto nærmere helsepersonell vil komme til, desto kortere vil de måtte frakte ut en person, og dermed 
raskere frakte syke/ skadede personer til kyndig behandling. 
Atkomst for nødetater er mulig over jernbanesporene ved stasjonsbygningen, samt fra godsterminalen 
ved Bring-terminalen. Det er således sikret god adgang (fra to sider) i A-enden av terminalen (mot 
Trondheim). Nødetatenes tilgang til hendelser i B-enden av terminalen (mot Bodø) er derimot 
begrenset til å være fra en side. 
 
Konsekvens 
Ved en hendelse i B-enden (mot Bodø) og vindretning mot A-enden av terminalen, vil nødetatenes 
innsats kunne bli vesentlig hindret. 
           Kritisk 

 
Sannsynlighet 
En stor andel av godsterminalens aktiviteter befinner seg på nordsiden av hoved adkomstvei til 
godsterminalen. 
           Mindre sannsynlig 
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 Myke trafikanter og lastebiler 6.3
Ned fra Hauan boligområde og ned til Terminalveien kommer det hver morgen en god del skoleelever 
til ungdomsskole og videregående skoler, samt annen gang og sykkeltrafikk på vei til jobb. Denne 
trafikken må krysse Terminalveien (se gang- og sykkelveinett i lys rosa farge i Figur 12) og 
lastebiltrafikk inn og ut av terminalen (markert med blå pil).     
Samtidig med den maksimale trafikk-belastningen om morgenen er det også en høy trafikk av 

lastebiler inn og ut av terminalen, da 
dette også er tiden mellom ankomst 
av godstog sørfra og før neste 
avgang sørover. 
Selv om en hovedandel av lastebiler 
ankommer til godsterminalen fra 
krysset mellom Terminal-veien og 
E6 er det i dag en mindre andel 
lastebiler som ankommer til 
godsterminalen via jernbane-
stasjonen og Hauanbrua slik at de 
ankommer krysset mellom gods-
terminalen og Terminalveien fra den 
andre retningen.  
 

Figur 12 Konflikt gangtrafikk og nyttetrafikk på Terminalveien 

 
Med en betydelig økt trafikkbelastning må det forventes at trafikk også i den alternative retningen vil 
øke betydelig. En observasjon er at slik trafikk medfører en ekstra kryssing mellom myke trafikanter og 
lastebiler, og den kommer i tillegg til den som er ved innkjøring til godsterminalen. 
 
Konsekvens 
Mulig sammenstøt med myke trafikanter kan medføre alvorlige personskader. 
           Kritisk 

Sannsynlighet 
Sannsynlighet er en funksjon av antall lastebiler i den perioden det er høy trafikk av myke trafikanter. 
Begge disse to har høyest trafikk samtidig om morgenen mellom 7 og 9. I tillegg er det en funksjon av 
sikt for lastebilsjåfører samt risikovillighet av kryssende ungdom. Med dette bildet anslås 
sannsynlighet for en hendelse i området mellom 10 år og 50 år. 
           Mindre sannsynlig 

 Myke trafikanter og jernbane 6.4
Mens Fauske stasjon med godsterminal i utgangspunktet var lokalisert i utkanten av bebyggelsen i 
Fauske, utgjør den i dag en barriere midt i et bebygd område som er ca. en km lang mellom 
muligheter for å krysse jernbanesporene. Det kan krysses ved Hauanbrua, en veibro med fortau i A-
enden (sør) og i en undergang for gang- og sykkeltrafikk mellom Sildreveien og Eiaveien i B-enden 
(nord), ca. 820 m i luftlinje mellom de to krysningspunktene. Som vist i Figur 10 kan det oppleves som 
en relativt stor omvei å måtte gå nordover til undergangen for de som skal bevege seg til/fra skolene i 
Vestmyra. På samme måte kan det for enkelte oppfattes som en relativt stor omvei å måtte gå østover 
til Hauanbrua for så å bevege seg mer vest mot sentrum.  
Hauan boligområde er i vekst, og har allerede i dag en ikke ubetydelig andel yngre mennesker som 
må krysse jernbanen flere ganger daglig for å komme seg til og fra skole og fritidsaktiviteter. 
Dette medfører at stasjonen er og vil fortsette å være utsatt for villkryssing, og at inngjerding vil kun 
utgjøre en delvis effektiv barriere dersom det ikke tas betydelige forholdsregler til utforming og 
bestandighet / vedlikehold av et slikt gjerde. 
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Konsekvens 
Mest sannsynlig konsekvens av at en person blir påkjørt av toget er dødsfall.  
           Farlig 

Sannsynlighet 
Sannsynlighet er en funksjon av vilje til å krysse over sporene, samt antall kryssende tog. Som vist 
over kan viljen ved Fauske være betydelig, i tillegg er det et betydelig antall yngre mennesker som kan 
ha en lavere risikoforståelse. Likevel, det er god oversikt i stasjonsområdet, og mulighet til å se 
ankommende tog flere hundre meter unna i begge retninger. En ulykke er derfor mulig kun for 
personer som har svært mangelfull risikoforståelse eller er distrahert på annen måte. 
           Lite sannsynlig 

 Konflikt med trafikk til næringspark og Bring 6.5
Posten / Bring deler innkjøring med godsterminalen både slik terminalen er nå og i en fremtidig 
løsning. Bring-terminalen har totalt 16 porter/ ramper for lastebiler / trailere, 6 som vender inn mot 
fremtidig innkjøringsport til godsterminalen, 6 som vender mot Terminalveien, og 4 på siden mot 
terminalspor 5, hvorav to er for semihengere.  
Trafikk til de to portene for semihengere mot godsterminalen vil mest sannsynlig måtte rutes innom det 
fremtidig inngjerdede terminalområdet, på vei inn til eller ut fra porten, de vil dermed følge den øvrige 
strøm av lastebiler inn og ut fra terminalen. 
Trafikk til de øvrige 12 portene vil måtte snus og manøvreres i området til den planlagte innkjøringen til 
terminalen, trafikk til portene som vender mot innkjøringsveien i større grad enn trafikk til portene mot 
Terminalveien. 
 
Konsekvens 
Lastebilene har lav hastighet under manøvreringen, og eventuelle sammenstøt vil derfor skje i lav 
hastighet. 
           En viss fare 

 
Sannsynlighet 
Sannsynlighet øker med trafikknivå og er en funksjon av hvor godt trafikken er skilt i utgangspunktet. 
           Sannsynlig 

 Forurensning til grunn 6.6
Det er flere muligheter for forurensning til grunn på godsterminalen, utslipp av farlig / miljøskadelig 
gods, utslipp fra drivstofftanker eller forurenset brannvann som følge av en slukke operasjon.  
Ingen av disse hendelsene er vurdert å være spesielt sannsynlige, og vurderes derfor ikke til å 
representere en høy risiko for terminalen. 
 
Konsekvens 
Mindre utslipp til grunn. 
           En viss fare 

Sannsynlighet 
Ingen av disse utslippene vurderes å være spesielt sannsynlige. 
           Mindre Sannsynlig 
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 Myke trafikanter i anleggsfasen 6.7
Konfliktpunktet mellom myke trafikanter og anleggstrafikk blir i hovedsak lignende som i Figur 12, for 
biler som skal inn/ut av terminalen. Med en anleggsperiode som kan få en varighet på flere år, og med 
et betydelig antall lastebiler, vil mulighet for sammenstøt mellom myke trafikanter og lastebiler være 
betydelig. Potensial for villkryssing vil sannsynligvis også øke dersom adgang til undergangen ved 
Sildreveien blir utilgjengelig i anleggsperioden.  
 
Konsekvens 
Påkjørsel av myke trafikanter kan potensielt medføre alvorlige personskader. 
           Kritisk 

 
Sannsynlighet 
Sannsynlighet er en funksjon av antall lastebiler, antall myke trafikanter som krysser, samt 
lastebilførernes oversikt i forhold til de myke trafikantene. I anleggsperioden må det påregnes et stort 
antall lastebiler som kan ha begrenset oversikt til de myke trafikantene. På dette grunnlag anslås 
sannsynlighet å være større enn 2% pr. år.  
           Mindre sannsynlig 
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 Systematisering og risikovurdering 7.
 
Dette kapitlet oppsummerer resultatet fra foregående kapittel, og setter disse resultatene inn i 
risikomatrisen som er definert i kapittel 3.1.2, og som da representerer beslutningskriteriet for hvorvidt 
en fare har akseptabel risiko eller ikke. 
 

Sannsynlig‐
hets 

klassifisering 
Sannsynlighets‐

område 

Konsekvens klassifisering 

Ufarlig  En viss fare  Kritisk  Farlig  Katastrofalt 

Ingen   Få og små  Alvorlige  En død  Flere døde 

 Meget 
sannsynlig 

p > 1 / år 
 

 

       

Sannsynlig     
1 / år < p < 1 / 10 år 

(100% < p < 10% pr år) 

 

 

5.5 (Bring) 

 

     

Mindre 
sannsynlig 

1 / 10 < p < 1 / 50 år 

(10% < p < 2 % pr år) 

 

 

5.6 (Forurens.)  5.1 (Uvedk.) 

5.2 (Nødetat) 

5.3 (Lastebil) 

5.7 (Anleggsf.) 

   

Lite  

sannsynlig 

p < 1 / 50 år 

(p < 2% pr år) 

      5.4 
(Jernbane) 

 

 

Figur 13 Risikomatrise med hendelsene lagt inn 

 
Av de syv farene kommer 6 i gult område, mens 1 ble liggende i grønt område. I henhold til 3.1.2 skal 
tiltak innføres for å redusere risiko for uønskede hendelser vurdert å representere risiko i gult område, 
dersom slike tiltak ikke er urimelig kostbare i forhold til nytten av tiltaket.  Dette gjelder farene: 

5.1 Uvedkommende 
5.2 Adkomst for nødetater 
5.3 Myke trafikanter og lastebiler 
5.4 Myke trafikanter og jernbane 
5.5 Konflikt med trafikk til Bring terminal 
5.7 Myke trafikanter i anleggsfasen 

 
Faren forurensning til grunn er vurdert å medføre risiko i grønt område, tiltak i forhold til denne fare er 
derfor ikke vurdert. 
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  Forslag til tiltak og oppfølging 8.
 
I dette kapitlet foreslås tiltak for å redusere risiko for de uønskede hendelsene som i henhold til deres 
konsekvens- og sannsynlighets klassifikasjon havnet i gult område av risikomatrisen, Figur 13. 
I henhold til kapittel 3.1.2 skal tiltak innføres med mindre det kan påvises et urimelig misforhold 
mellom kostnader og nytte i form av risikoreduksjon ved innføring av tiltaket. 
ROS analysens omfang er begrenset til å foreslå tiltak som kan innføres for å redusere risiko for de 
identifiserte uønskede hendelsene. Videre utredning / prosjektering og planlegging for utforming av 
tiltakene, deres egnethet, herunder kostnader ved innføring samt forventet risikoreduksjon (nytte), og 
dermed endelig beslutning om et tiltak skal innføres eller ei, skal følges opp i prosjektets farelogg, ref. 
6. 

 Uvedkommende på terminalområdet 8.1
Det er en del av prosjektets målsetninger og effektmål at det skal etableres en inngjerding av 
terminalområdet. Det vil ikke være hensiktsmessig med et slikt gjerde over sporene, og det vil derfor 
være en åpning i gjerdet både i A-enden og B-enden. 
Vanlige gjerder kan ofte lett klippes opp med en avbitertang, og det er derfor viktig å vurdere kvalitet/ 
bestandighet av gjerdet slik at det oppfyller funksjonskrav som er å hindre at uvedkommende får 
adgang til godsterminalen. 
I tillegg må det være en kombinasjon av et gjerde som er robust for vinningskriminelles ”vanlige” utstyr 
samt overvåkning (bevegelsesdeteksjon og alarm) for å sørge for at integriteten opprettholdes over tid.  

 Adkomst for nødetater 8.2
Det foreslås en adkomst til terminalen nær B-enden av godsterminalen ved kjøpesenteret. 

 Myke trafikanter og lastebiler 8.3
Problemstillingen dreier seg om at myke trafikanter vil måtte krysse veien over strøm av lastebiler til 
og fra godsterminalen, og at både strøm av lastebiler inn og ut av terminalen har en trafikktopp 
omtrent samtidig med trafikktopp av gående / syklende på skolevei. 
Denne problemstillingen fordrer et system for å regulere denne faren, alternativt en kulvert for å gjøre 
denne kryssingen planfri, noe som ikke vil være til hinder for kapasitet inn og ut av terminalen. 
Eventuelt en lysregulert fotgjenger overgang. 
For å redusere fare i forbindelse med den ekstra kryssingen, foreslås det å stenge Terminalveien 
mellom innkjøring til godsterminalen og Hauanbrua for tungtrafikk. 

 Myke trafikanter og jernbane 8.4
Tiltak må vurderes innført for å redusere risiko, og det ideelle tiltaket vil være å bygge en gangbro over 
sporene for å opprette en planfri kryssing over terminalen ved stasjonsbygningen. Dette vil medføre en 
betydelig redusert omvei for de fleste trafikantgrupper. 
Alternativt må utforming av stasjonsområdet og terminalens område være slik at mulighet for å krysse 
terminalen blir meget upraktisk og lite innbydende, dette vil sannsynligvis innebære tiltak i terrenget i 
tillegg til gjerder. 

 Konflikt med trafikk til Bring terminal 8.5
Det bør etableres fysiske skiller mellom trafikk til Bring og trafikk til godsterminalen med plass til all 
mulig trafikk, inkludert rygging inn til port, snuing, etc. 
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 Myke trafikanter i anleggsfasen 8.6
Denne problemstillingen er helt parallell med den som er diskutert i 8.3 og de samme tiltakene som er 
foreslått der er også effektive for dette tiltaket. 
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 Konklusjon 9.
 
Denne ROS analysen har identifisert og vurdert alle risiko- og sårbarhetsforhold av betydning for 
prosjektet ”Fauske stasjon med godsterminal”, en utbygging av dagens godsterminal for å øke 
kapasiteten. Av de identifiserte risiko- og sårbarhetsforhold (farer) har 7 blitt vurdert relevante og 
representative for prosjektet, hvorav 6 farer ble vurdert å medføre risiko i gul sone.  
Tiltak for å redusere risiko har blitt identifisert og foreslått for de 6 farene vurdert å medføre risiko i gul 
sone, og disse farene og de tilhørende tiltakene er oppsummert i tabellen under. 
 

Fare 
Klassifikasjon 

(konsekvens / 
sannsynlighet) 

Tiltak 

Uvedkommende på 
terminalområdet (Kap. 5.1) 

Kritisk / Mindre sannsynlig 

Se kapittel 8.1 

1. Gjerde som er robust mot normal 
vandalisme 

2. Vurdere behov for overvåkning av 
integritet 

Adkomst for nødetater (Kap. 5.2) 
Kritisk / Mindre sannsynlig 

Se kapittel 8.2 

3. Det opprettes en adkomstvei for 
nødetater ved kjøpesenteret 

Myke trafikanter og lastebiler  
(Kap. 5.3) 

Kritisk / Mindre sannsynlig 

Se kapittel 8.3 

4. Bedre kryssløsning for myke 
trafikanter: 

a. Lyskryss for kryssing i plan, eller 

b. Kulvert for planfri kryssing 

5. Stenge Terminalveien mellom 
innkjøring og Hauanbrua for tungtrafikk 

Myke trafikanter og jernbane  
(Kap. 5.4) 

Farlig / Lite sannsynlig 

Se kapittel 8.4 

6. Gangbro over sporene ved 
stasjonsbygningen, eller 

7. Tiltak i terreng for å gjøre villkryssing 
upraktisk og lite innbydende 

Konflikt med trafikk til Bring 
terminal (Kap. 5.5) En viss fare / Sannsynlig 

Se kapittel 8.5 

8. Fysisk skille mellom trafikk tin Bring og 
til godsterminalen 

Myke trafikanter i anleggsfasen 
(Kap. 5.7) Kritisk / Mindre sannsynlig 

Se kapittel 8.6 

9. De samme tiltakene 4 og 5 foreslått 
over vil være effektive. 
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 Referanser 10.
 

1. Prosjektstyringsdokument, PSD, Fauske stasjon med godsterminal, MIP-00-A-00112, 00A 
2. Plan og bygningsloven 
3. «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet» DSB 

Temaveiledning nr 11, desember 2011 
4. NS 5814: Krav til risikovurderinger 
5. ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines  
6. Farelogg, Fauske stasjon og godterminal (under etablering) 
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1 Innledning 
 

2008-2009 ble det utarbeidet en hovedplan for Fauske terminal, men på grunn av endrede forutsetninger 

er denne ikke lenger relevant. Det er nå behov for en ny hovedplan med en fremtidsrettet løsning for økt 

kapasitet på Fauske godsterminal. 

Godstrafikken over godsterminalen på Fauske har økt med ca. 30-40% etter at båtruten nordover fra Bodø 

med MS Tege ble nedlagt høsten 2013. Godsterminalen på Fauske har kapasitet til å avvikle dagens trafikk, 

men terminaloperatøren Railcombi har meldt behov for mer depotplass til parkering av semihengere 

(trailer), samt behov for noen mindre forbedringstiltak som delvis er gjennomført, eller vil bli gjennomført i 

2015. 

Prosjektet skal bl.a. tilrettelegge for en vekst fra dagens 3 godstogpar/døgn til 5 godstogpar/døgn 

(ankommende og avgående), forlenge terminalspor til minst 400m effektiv lengde. Grunnet økt aktivitet  og 

nye sporløsninger ved terminalen utredes støyforholdene for å sikre at støy til omgivelsene ivaretas i 

prosjektet. 

Fauske stasjon og godsterminal ligger i et forholdsvis flatt og til dels myrlendt område i nord i Fauske 

sentrum. Mot nordøst fra terminalområdet går dalføret Fauskeeidet. Tiltaket vil ikke medføre utfyllinger 

eller skjæringer som endrer landskapets karakter, og arealet er heller ikke visuelt eksponert for 

omkringliggende bebyggelse. 
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2 Grenseverdier og målsettinger 
 

 

2.1 Indikatorer og definisjoner 
Kort beskrivelse av de indikatorer som benyttes til vurdering av støynivå iht. aktuelle retningslinjer og 

standarder for støy og vibrasjoner. For nærmere informasjon henvises det til veileder for hhv. 

forurensningsforskriftens kapittel 5, og veileder for retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 

2.1.1 LAeq24 – døgnekvivalent nivå 
LAeq24 uttrykker A-veid1 lydtrykknivå energimidlet over 24 timer. Døgnekvivalent lydnivå benyttes ved 

vurdering av innendørs lydforhold både i standard NS 8175 og i forhold til forurensningsforskriftens 

tiltaksgrense gitt av § 5-4. 

2.1.2 Lden – dag-kveld-natt indikator 
Lden angir også døgnekvivalent, A-veid lydtrykknivå, men med en korreksjon for støy i kveld- og 

nattperioden på hhv. 5 dB og 10 dB. Denne indikatoren blir hyppig benyttet ved behandling av støy i 

arealplanlegging, og bidrar til å synliggjøre støybelastning som forekommer i periodene hvor både 

bakgrunnsstøyen er lavere, og hvor vi mennesker er mer utsatt for å bli støyplaget. 

2.1.3 LpA,max – maksimalt lydtrykknivå 
Maksimalt A-veid lydtrykknivå benyttes blant annet for støyende hendelser om natten. T-1442 legger til 

grunn at ti hendelser i nattperioden utløser krav for soverom. Det bør imidlertid utøves faglig skjønn om 

hvorvidt man bør ta stilling til bruk av dette kriteriet selv ved færre enn ti hendelser. 

2.1.4 L5AF – Statistisk maksimalnivå 
Statistisk A-veid maksimalnivå hvor 5 % av hendelsene overskrider angitt grenseverdi i løpet av en bestemt 

periode, målt med tidsveiing Fast (F)2; altså et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

 

2.2 Retningslinje t-1442 
Miljøverndepartementets retningslinje t-1442 (1), for behandling av støy i arealplanlegging legges normalt 

til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.  

                                                           
1
 A-veid betyr at lydtrykket er veid etter hørselen. A-veid lydnivå betegnes også ofte som dBA eller dB(A), og er vanlig 

veiefilter for støy som miljøbelastning. 

2
 Tidsveiing angis i Slow (S), Fast (F) og Impulse (I). Målt lydtrykk energimidles over perioder på 125 ms ved Fast 

tidsveiing. 
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For støykildene som er beskrevet i retningslinje kapittel 1.2, bør det beregnes støy og kartfestes en 

inndeling i to støysoner:  

 rød sone, nærmest støykilden, angir områder ikke egnet til støyfølsomme bruksformål, og 

etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås 

 gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 Kartlagte områder utenfor gul og rød sone betegnes som hvit sone. 

Kriterier for soneinndeling er gitt i tabell 1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, 

faller arealet innenfor sonen.  

Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan gi grunnlag for innsigelse til 

planen fra statlige myndigheter, blant annet fylkesmannen. 

Retningslinjens anbefalte grenseverdier for luftbåren støy fra jernbane er for støynivå på uteplass angitt til 

Lden = 58 dB og L5AF = 75 dB, i nattperioden kl.23-07.  

Støysonekartene viser utendørs støynivå 4 meter over terreng, hvis annet ikke er beskrevet. 

 
Tabell 1. Kriterier for soneinndeling basert på innfallende lydtrykknivå

3
. Utdrag av tabell 1 i “Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging” (1).  

Kilder 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl.23-07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl.23-07 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 

Havner og 

terminaler 

Uten impulslyd 

Lden 55 dB 

Med impulslyd 

Lden 50 dB 

Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd 

Lden 65 dB 

Med impulslyd 

Lden 60 dB 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 

 

                                                           
3
 Innfallende lydtrykknivå er lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, og ser bort fra refleksjon fra fasaden 

på den aktuelle bygning. Refleksjon fra andre flater skal imidlertid regnes med. 
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2.2.1 Ved etablering av ny støyende virksomhet 
Ved etablering av ny jernbanetrasé eller nye støyhendelser som følge av jernbanedrift er anbefalte 

støygrenser nedre grense for gul sone, se tabell 1. 

2.2.2 Ved utvidelse og/eller endringer av eksisterende virksomhet 
Veileder M-128 til retningslinje t-1442 gir anbefalinger til praksis ved utvidelse eller endring av eksisterende 

virksomhet hvor en merkbar endring i støynivå, 3 dB, for støyfølsom bebyggelse innenfor gul og rød sone. 

2.2.3 Ambisjonsnivåmetode 
Jernbaneverket ønsker å legge seg på et ambisjonsnivå som sikrer at forholdene forbedres for de som er 

mest belastet i regulert område, uavhengig av situasjonen før og etter prosjektets ferdigstillelse. I tråd med 

det som anses som god praktisering av t-1442 anbefales følgende metode: 

1. Ved etablering av ny støyende virksomhet som følge av jernbanedrift skal gode løsninger sikre at så 

få som mulig utsettes for støy i gul sone, enten for Lden, Lnight eller LAFmax. Hvis det er kostnadsmessig 

uforsvarlig å begrense utendørs støyutbredelse, bør tilfredsstillende innendørs lydforhold 4sikres 

gjennom dispensasjon.  

2. Hvis boliger belastes for støynivå som legger de i rød sone, enten for Lden, Lnight eller LAFmax, må tiltak 

utføres for å redusere støy utendørs hvis mulig, og ellers sikre tilfredsstillende innendørs 

støyforhold. 

3. Hvis boliger i gul eller rød sone har fått en merkbar endring i støyforhold (> 3dB), enten for Lden, 

Lnight eller LAFmax, må tiltak utføres for å redusere støyen utendørs hvis mulig, og ellers sikre 

tilfredsstillende innendørs støyforhold (jf. M-128, punkt 3.5.2). 

 

2.3 Miljømål 
Jernbaneverkets miljømål for støy kan oppsummeres med dette: 

 Sørge for at ingen boliger utsettes for innendørs støynivå fra jernbanedrift som overskrider 

grenseverdien gitt i forurensningsforskriften § 5-45 (2) 

                                                           
4
 Tilfredsstillende innendørs lydforhold er definert av teknisk byggforskrift til plan- og bygningsloven som klasse C i NS 

8175 «Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper». 

5
 Jernbaneverket er tiltakspliktig hvis grenseverdien i Forurensningsforskriften § 5-4 overskrides for eksisterende bane. 

Per 13.07.2016 er grenseverdien for døgnekvivalent innendørs støynivå på 42 dB, men det er varslet en innstramming 

av denne verdien til 40 dB i anskuelig fremtid. 
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 Bidra til å oppfylle regjeringens nasjonale mål for støy frem mot 20206 

o Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent 

innen 2020 i forhold til 2005. 

o Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999. 

 Etterstrebe Jernbaneverkets generelle miljøpolitikk, ved å: 

o Arbeide systematisk for å tilegne seg kunnskap om jernbanetekniske tiltak for å redusere 

nattstøy fra jernbanedrift 

o Etterleve retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (t-1442), og 

reguleringsplaner som har gjennomført denne retningslinjen, for alle utbyggingsprosjekter 

o Bestrebe god dialog med berørte parter i alle støysaker som berører virksomheten 

 

                                                           
6
 Jernbaneverket ønsker i utbyggingsprosjekter å bidra til oppfylle regjeringens nasjonale mål for støy ved å sørge for 

gode fremtidige støyforhold gjennom bruk av t-1442, ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”. T-1442 

setter skjerpede krav til støy, og der tiltak utføres for å etterkomme anbefalte støygrenser for jernbane vil man derfor 

også bidra til å oppfylle de nasjonale målene. 
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3 Metode 
Lydutbredelse er beregnet etter Nordisk beregningsmetode for skinnegående trafikk. Beregningene er 

utført med modelleringsverktøyet CadnaA7 4.6.155. Normale beregningsparametere er benyttet, under 

nevnes nøkkelparametere. 

Tabell 2 - nøkkelparametere støyberegninger 

Parameter Verdi 

Refleksjoner 1.ordens 

Markabsorpsjon (hvis annet ikke definert) 1 (myk mark) 

Refleksjonstap bygninger 1 dB (ά = 0,21) 

Søkeavstand 750 meter 

Beregningspunktenes høyde (over terreng) 4 meter 

Oppløsning støysonekart (punkttetthet) 5 x 5 meter 

 

Beregningsoppløsningen bør aldri være over 10x10m uten at det beskrives eksplisitt hvorfor en høyere 

oppløsning er nødvendig. Normal beregningsoppløsning for Jernbaneverket er 5x5m. 

Beregningspunktenes høyde over terreng skal være 4 meter iht. t-1442, hvis annet ikke er beskrevet. Lavere 

høyder kan bl.a. benyttes for å se støynivå på utendørs oppholdsareal og effekt av skjermer og voller. 

 

3.1 Kartdata  
Kartdata benyttet til beregningene kan deles opp i tre kategorier. 

3.1.1 Utbredelsesdata 
All utbredelsesdata som bl.a. terreng, skjermer og bygninger er hentet via Norge digitalt fra Felles 

kartdatabase. 

3.1.2 Trafikkdata 
Trafikkdata for dagens situasjon er basert på trafikktall hentet fra TIOS, Jernbaneverkets trafikkinformasjon- 

og oppfølgingssystem. For fremtidig situasjon er prognoser basert på trafikk- og kapasitetsanalyser. 

                                                           
7
 CadnaA (Computer Aided Noise Abatement): URL: http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa/  

http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa/
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Hastigheter benyttet er definert av skiltet hastighet, mens skjønnsmessige vurderinger gjøres for 

stasjonsnære områder, hensettingsområder og hvor rutemessig jernbanedrift ikke foregår. 

3.1.3 Kildedata 
Passeringsstøynivå fra forskjellige togtyper er definert av Nordisk beregningsmetode, innenfor 

hastighetsintervall 30-200 km/t. For lavere eller høyere nivåer foreligger per dags dato for høy usikkerhet til 

at metoden er forsvarlig å benytte. 

Sporveksler og bruer gis korreksjon på hhv. 6 dB og 3 dB iht. Nordisk beregningsmetode. Det er rom for å 

angi andre korreksjoner basert på faglige vurderinger, eksempelvis for nye traubrutyper og støysvake 

sporveksler. 

For terminalvirksomhet som hensettingsstøy og cargolossing, bør linje- og punktkilder benyttes for å 

synliggjøre vurdere støyutbredelse i beregningene, der det er et behov. 

3.1.4 Markabsorpsjon 
Nordisk beregningsmetode tillater kun bruk av myk mark eller hard mark, som da enten absorberer helt 

eller reflekterer helt. For best mulig tilnærming kan man benytte SVV sine data for markabsorpsjon for 

Nord2000. 

For tilnærming til Nord96 settes klasse A-D som helabsorberende, E-H som helabsorberende. Hvis ikke SVV 

sine data benyttes bør større vei-, vann- og andre harde overflater settes som helreflekterende. 

 

Figur 1 - Eksempel på bruk av markabsorpsjon i CadnaA 
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4 Datagrunnlag 
 

4.1 Trafikkgrunnlag 
Ettersom prosjektet for kapasitetsøkning Fauske stasjon medfører både normal rutemessig togframføring 

og annen terminalvirksomhet, oppgis informasjon for begge støysituasjoner.  

Befolkningsgrunnlag for trafikk med lokaltog i Nordland fylke sør for Fauske kan oppsummeres med ca. 

70.000 innbyggere i Salten, og 85.000 innbyggere i region Helgeland. Stasjonen er ideelt plassert med 

hensyn til trafikk med godstog, da Nordlandsbanen gjør en nærmest 90 grader «sving» vestover i Fauske 

mens hovedveien E6 der fortsetter rett nord.  

 

Avgang Opprinnelse Destinasjon Retning Min til 

neste tog 

Togtype 

00:26 Bodø Rognan S 59 Lokaltog 

1:25 Rognan Bodø N ~4,5 t Lokaltog 

6:02 Rognan Bodø N 34 Lokaltog 

6:36 Bodø Trondheim S N 26 Godstog 

7:02 Rognan Bodø N 1,5 t Lokaltog 

8:28 Bodø Mosjøen S 2 Lokaltog 

8:30 Trondheim S Bodø N 45 Nattog 

9:15 Rognan Bodø N 1 t Lokaltog 

10:15 Mosjøen Bodø N 20 Lokaltog 

10:35 Bodø Trondheim S S 24 Godstog 

10:59 Bodø Rognan S 46 Lokaltog 

11:45 Rognan Bodø N 1 t 20  Lokaltog 

13:11 Bodø Trondheim S S 1 t 4 Regiontog 

14:15 Bodø Fauske S 9 Lokaltog 

14:24 Fauske Bodø N 39 Lokaltog 

15:03 Bodø Fauske N 47 Godstog 

15:50 Bodø Fauske S 10 Lokaltog 

16:00 Fauske Bodø N 46 Lokaltog 

16:46 Bodø Rognan S 0 Lokaltog 

16:46 Trondheim S Bodø N 1 t 23 Regiontog 

18:09 Bodø Mosjøen S 2 Lokaltog 

18:11 Rognan Bodø N 44 Lokaltog 

18:55 Bodø Trondheim S N 1 t 7 Godstog 

20:02 Fauske Trondheim S S 6 Godstog 

20:08 Mosjøen Bodø N 1 t 50 Lokaltog 

21:58 Bodø Trondheim S S 1 t 32 Nattog 

23:30 Bodø Trondheim S S 56 Godstog 

 

Tabell 3  Togbevegelser Fauske stasjon, typisk hverdag 2016 
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Togbevegelser på stasjonen per dags dato, er som følger: 

 Ett togpar nattog Trondheim Bodø, 250 meter langt 

 Ett togpar regiontog Trondheim Bodø, 100-200 meter lengde 

 7 togpar lokaltog Bodø/ Fauske Rognan, 50 meter lengde 

 2 togpar lokaltog Bodø Mosjøen, 50 meter lengde 

 3 togpar godstog Bodø / Fauske Trondheim, ~400 meter lange 

 

Alle persontog kjører i dag inn i spor 1 hvis det er ledig, men enkelte tidspunkter i løpet av dagen er det 

nødvendig å benytte midtplattform for spor 2, fra Tabell 3 kan vi se at dette vil være nødvendig to-tre 

ganger i løpet av døgnet. Alle lokaltog er korte og kan benytte spor 2, mens regiontog og nattog er lange og 

må således benytte spor 1. 

Godstog som er nordgående stopper i Fauske og setter av et sett med vogner før de kjører videre til Bodø. 

Nordgående godstog tar som regel ikke med seg noe noen vogner fra Fauske mot Bodø.  

Godstog som er sørgående stopper i Fauske, deler toget og skifter den fremre delen av toget tilbake inn i et 

terminalspor hvor det står en vognstamme som skal være med sørover. Denne vognstammen kobles da til 

og skiftes tilbake til den delen av godstoget som ble stående igjen. Denne operasjonen tar 30 min til 1 time, 

med lokal skifting og omlegging av sporveksler samt sammenkobling og gjennomføring av bremseprøver. 
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4.1.1 Trafikktall dagens situasjon 
Basert på trafikkgrunnlaget gjøres følgende tilnærming for trafikktall i beregningene, samlet for både sør- 

og nordgående trafikk. 

Godstrafikken varierer fra dag til dag, og er et estimat basert på et årsmidlet gjennomsnitt. 

 

Type/strekning Antall togmeter (meter) Hastighet (km/t) 

Sør for Fauske Dag Kveld Natt  

NSB BM93D 365 28 122 60
8
/70 

NSB DI4 470 169 0 60 

Godstog (diesel) 331 174 506 60 

Nord for Fauske Dag Kveld Natt  

NSB BM93D 365 27 136 70 

NSB DI4 470 169 0 70 

Godstog (diesel) 152 299 225 70 

 

4.1.2 Dagens terminalvirksomhet 
Mangler informasjon 

4.1.3 Prognoser fremtidig situasjon 
Prosjektet er kapasitetsøkende, og spesielt tas det høyde for at den tilrettelegger for en vekst i antall 

godstog, fra tre til fem godstogpar/døgn. Ved maksimal kapasitetsutnyttelse vil man kunne ta i bruk alle 

godstog med 400m lengde, og i henhold til god praksis legges dette til grunn for «worst case» situasjon. 

Fordelingen på døgnet baseres på dagens situasjon (3 dagperiode, 1 kveld, 2 natt). 

På kort sikt vurderes disse å være dieseldrevne lok av dagens type. I nær fremtid vil det imidlertid være 

muligheter for at dieseldrevne lokomotiver erstattes med andre former for mer støysvak togframføring, 

eksempelvis hydrogen eller batteridrevet. I siste revisjon av TSI for støy fra rullende materiell har også alle 

støykrav til dieseldrevne tog blitt betydelig skjerpet, ikke minst lokomotiver. På noe lengre sikt er det store 
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 Forenklet vurdering ved passering av dieseldrevne tog på stasjonsområdet, hvor all persontrafikk stopper. 

Hastigheten ved inn/utkjør nordover er skiltet 70 km/t. 
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forventninger til at godsvogner i Europa gjøres støysvake gjennom utskifting av støpejernsklosser. Med 

komposittklosser og godt vedlikeholdt infrastruktur er det et potensiale for 8-10 dB reduksjon i 

passeringsstøy. En av Europas største godsoperatører, DB Schenker, ruster bl.a. opp sine 64 000 vogner 

innen 2020. Per dags dato foreligger imidlertid ingen strategi for dette i Norge. 

For persontogtrafikken er det ikke innlagt noen endringer. 

Basert på forventet kapasitetsøkning gjøres følgende vurdering for fremtidig situasjon, samlet for både sør- 

og nordgående trafikk. Det antas at rundt 2/3 av all godstrafikk går til Bodø, omtrentlig slik som i dag.  

Type/strekning Antall togmeter (meter) Hastighet (km/t) 

Sør for Fauske Dag Kveld Natt  

NSB BM93D 365 28 122 60
9
/70 

NSB DI4 470 169 0 60 

Godstog (diesel) 1600 800 1600 60 

Nord for Fauske Dag Kveld Natt  

NSB BM93D 365 27 136 70 

NSB DI4 470 169 0 70 

Godstog (diesel) 1100 500 1100 70 

 

4.1.4 Fremtidig terminalvirksomhet 
Mangler informasjon. 
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 Forenklet vurdering ved passering av dieseldrevne tog på stasjonsområdet, hvor all persontrafikk stopper. 

Hastigheten ved inn/utkjør nordover er skiltet 70 km/t. 
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5 Resultat av støyberegninger 
Beregningene er utført med en oppløsning på 2x2 meter, og viser hhv. passeringsstøy fra normal 

trafikkavvikling for dagens situasjon. 

 

Figur 2 – 3D-bilde fra beregningsmodell for Fauske stasjon, dagens situasjon, passeringsstøy 

Sporveksler som passeres for rutemessig trafikk på stasjonsområdet har fått en korreksjon på +6 dB, mens 

bruen nord for Fauske stasjon en korreksjon på +3 dB for normal brukonstruksjon gir (+ 3dB). Dette antas å 

være en konservativ for tilnærming for traubru. 

  



 
Prosjekt: Revidert hovedplan for Fauske stasjon og 
godsterminal 

 
Fag: Støy og vibrasjoner 

 

RAPPORT Dokumentansvarlig: Trygve Aasen  Side: 16 av 24 

 Dokument-ID:  MIP-00-A-00370 Rev.: 00 

  Dato: 01.11.2016 

 

 

  

 

  

Figur 3 – bildereferanser, målevognbilder av sporveksler og bru ved Fauske stasjon 

 

5.1 Dagens situasjon 

 

Figur 4 - Støysonekart for dagens situasjon, passeringsstøy 
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4 boliger ligger innenfor gul sone for dagens situasjon. Det er rimelig å anta at sporveksel, bru og kurveskrik 

er typisk årsak til mulig økt sjenanse ved inn og utkjørsel fra terminalområdet. 

5.2 Fremtidig situasjon  
Prosjektet medfører en kapasitetsøkning på strekningen. Det bør derfor tas hensyn til hvorvidt de spesifikke 

endringene som utføres vil kunne gi en økt støymessig belastning på enkelte beboere. Det foreligger ingen 

forventninger til hendelser som medfører endringer i maksimalt lydnivå, men det gjøres en vurdering av at 

ekvivalentnivået øker som følge av økt aktivitet på terminalen og flere tog på strekningen. Der endringene 

medfører en merkbar endring for beboere, 3 dB, i støynivå fra dagens normale driftssituasjon, bør tiltak 

utføres for de som vurderes eksponert for nivåer innen gul sone (bane Lden >58 dB, terminal Lden >50 dB) 

selv for ekvivalentnivå. For boliger i rød sone anbefales det å gjøre tiltak uavhengig av endringer. 

5.2.1 Terminalstøy  
Det ventes at prosjektet medfører mer aktivitet, men ikke høyere maksimalnivåer som følge av tiltaket. 

Terminaldriften er avhengig av en viss fleksibilitet for å håndtere periodevise variasjoner i godstrafikken, 

noe som gjør det krevende å estimere driftstider for støyende aktiviteter. Skifteaktiviteter, inn- og utkjøring 

av godstog og vogntog fra terminalområdet, kjøring med truck/reachstacker og flytting av kontainere er alle 

typiske støykilder som forekommer. 

 

Figur 5 - Oversiktskart med tematisk fargekoding 



 
Prosjekt: Revidert hovedplan for Fauske stasjon og 
godsterminal 

 
Fag: Støy og vibrasjoner 

 

RAPPORT Dokumentansvarlig: Trygve Aasen  Side: 18 av 24 

 Dokument-ID:  MIP-00-A-00370 Rev.: 00 

  Dato: 01.11.2016 

 

 

  

 

Bruk av reachstacker er en typisk hendelse med høyt støynivå som benyttes på terminalområder. Dette er 

brukt som vurdering av støyutbredelsen for worst case maksimalnivå til støyfølsomme omgivelser. Det er 

antatt at reachstacker kan benyttes innenfor oransje område på overstående kart på figur 5. 

 

Figur 6 - maksimalnivå fra terminalstøy til omgivelsene (reachstacker) 

Det anses at markante støyende hendelser som forekommer på terminalområdet i liten grad vil påvirke 

omgivelsene nordvest. Hvis denne type aktiviteter kan begrenses til et mer snevert område vil det være en 

god måte å begrense utbredelsen til bebygger på sørøstlig sid av terminalen. I den grad godstog står 

hensatt i spor på terminalområdet kan dette hjelpe til å begrense utbredelsen sørover. 

Gode tiltak for å begrense støyen til omgivelsene kan være å etablere støyvoller mot sørøstlig side ved 

Grønsåsveien hvis tilstrekkelig areal kan avsettes. Støysvake vegdekker kan være et alternativ for å dempe 

utbredelse av støy på terminalområdet. Gode rutiner for operasjonelle forhold for bl.a. å begrense 

tomgangskjøring, spesielt i nattperioden bør påses. Det bør også ettersees at støyende maskiner på 

terminalområdet tilfredsstiller de kriterier gitt av EU direktiv 2000/14/EC (Outdoor Noise Directive). 

Ved spesielt støyende hendelser som avviker fra normal driftssituasjon – spesielt i nattperioden, helger og 

helligdager – bør det sikres gode varslingsrutiner for beboere i området. 
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5.2.2 Passeringsstøy 

 

Som følge av økt kapasitet på strekningen og at det tilrettelegges for en stor vekst i både toglengde og 

avganger for godstog, vil prosjektet medføre konsekvenser godt utover terminalens område. Det bør 

utføres en konsekvensanalyse for aktuelle deler av Nordlandsbanen for å se hvor mange beboere forventes 

å få en merkbar forverring av støysituasjonen, ved Lden > 58 dB, hvis ruteendringer utløser en stor og 

plutselig vekst i trafikk på strekningen. I vurderingene for prosjektet er det tatt høyde for passeringsstøyen i 

randsonene ved inn- og utkjørsel til terminalområdet. Dette anses i så tilfelle som en konservativ 

tilnærming til terminalområdet.  

Det foreligger forventninger til støysvak utvikling for gods på bane. Det er imidlertid ikke tatt høyde for 

støysvake godstog i dette i prosjektet. 

Ingen boliger eller støyfølsom bebyggelse får støynivå i rød sone fra passeringsstøy. 

22 boliger innenfor avmerket område får støynivå innen gul sone fra passeringsstøy. Alle boliger har fått en 

økning i støynivå fra dagens situasjon til «worst case» fremtidig situasjon > 4.5 dB, altså merkbar endring. 

Se vedlegg for nærmere informasjon.  
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6 Vibrasjoner 
Det anses ikke som sannsynlig at prosjektet vil medføre noen endringer i vibrasjonsforhold for beboere. 

Mens snø i området vil kunne ha en god dempingseffekt på støyen til omgivelsene, medfører samtidig 

hardere bakkeforhold større sjanse for at vibrasjoner fremprovoserer strukturstøy. I kombinasjon med 

mindre luftoverført støy og tradisjonelt mer lukkede fasader (vinduer og ventiler) vil dette kunne lede til 

sjenanse. Denne type endringer i grunnforhold og støyforhold er det vanskelig å ta høyde for i prosjekter, 

men gjennom gode operasjonelle rutiner vil man kunne redusere problemet, ved bl.a. å begrense 

tomgangsdrift. Et eksempel på dette kan være trailere og vogntog som står, tett på bebyggelse på tomgang 

på kalde dager for å holde førerkupé varm. 

Hvis ny aktivitet skal utføres ved terminalen som kan medføre nye eller kraftigere vibrasjoner enn tidligere, 

bør det tas stilling til å utrede vibrasjonsnivå på de mest utsatte bygninger iht. norsk standard10. Ved hard 

grunn og berg vil vibrasjonene her gi utslag i form av betydelig strukturoverført støy. 
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 NS 8176 Vibrasjoner og støt, «Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for 

bedømmelse av virkning på mennesker», og NS 8141-2 Vibrasjoner og støt, «Veiledende grenseverdier for bygge- og 

anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk. Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn 

sprengning, og fra trafikk. 
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7 Konklusjon  
Det er gjort en vurdering for støy fra terminalområdet og av passeringsstøy fra tog som følge av at 

prosjektet er kapasitetsøkende 

Ingen boliger antas å utsettes for støy i rød sone for maksimalnivå fra terminaldrift, eller fra 

passeringsstøy fra togbevegelser. 

22 boliger antas å få en merkbar endring i støyforhold fra passeringsstøy som følge av trafikkveksten de 

kapasitetsøkende tiltak i prosjektet muliggjør. 

Støy fra terminalområdet vurderes å medføre størst belastning på bebyggelsen på sørøstlig side. Det 

anbefales å gjøre en nærmere utredning basert på aktivitetsmønsteret og forventet vekst i trafikk ved 

omlossingssentralen i neste planfase. 

Ved å fokusere på støysvak drift og gode operative rutiner, kan støy og støyplage begrenses. Gode rutiner 

for å begrense tomgangsdrift, og hensyn til naboer ved kontainerlossing for å begrense mulig impulsstøy 

anses som gode, kostnadseffektive tiltak.  Det må vektlegges og tilrettelegges for å unngå støyende 

hendelser i nattperioden, og spesielt i innsovningsfasen fra kl.23-01. 
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8 Vedlegg 
 

8.1 Boliger11 beregnet innen gul og rød sone – passeringsstøy 
Bygningstype Bygningsnr Lden Ld Ln LekvA 

111 11214770 64,8 58,3 58,3 58,4 

111 11213324 63,8 57,1 57,3 57,3 

111 188871615 63,4 56,8 56,9 57 

111 188871542 63,2 56,3 56,7 56,7 

111 188871585 63 56,4 56,6 56,6 

111 188871305 62,4 55,6 56 55,9 

111 188871321 62,3 55,4 55,8 55,8 

161 188897460 61,2 54,2 54,8 54,6 

111 188895883 60,5 53,5 54 53,9 

111 188871496 60,5 53,7 54,1 54 

111 188871488 60,2 53,4 53,8 53,7 

111 188871534 59,6 52,7 53,2 53,1 

111 188871313 59,4 52,5 52,9 52,9 

111 188871283 59,3 52,4 52,9 52,8 

111 188871348 59,2 52,4 52,8 52,7 

111 188895905 59 52 52,6 52,4 

111 188897819 58,8 51,8 52,3 52,2 

141 11221629 58,8 51,8 52,3 52,2 

111 188871410 58,8 52,3 52,3 52,5 

111 188897827 58,7 51,7 52,2 52,1 

112 19947394 58,5 51,5 52,1 51,9 

111 188897800 58,5 51,5 52 51,9 
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 Boligene oppført er fra samme kartutsnitt som JBV002_Fauske_Lden_fremtidig_passby.pdf, og ikke kun de i direkte 

nærhet til terminalområdet. 
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1. Bakgrunn 
 

Forslaget til reguleringsendring for del av Fauske stasjonsområde utarbeides av Fauske kommune 
(plankart) og Jernbaneverket (planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og støyvurderinger) i 
samarbeid. Hensikten med endringsforslaget er å tilrettelegge for økt godstrafikk på Nordlandsbanen 
og økt terminalkapasitet på Fauske. Som en følge av nedleggelsen av fraktbåtruten fra Bodø og 
nordover er det oppstått en betydelig økning i omlasting tog/bil på Fauske. 

Fauske stasjon ble åpnet i 1958 og var endestasjon i noen år før hele banen til Bodø ble åpnet i 1962. 
Fauske har siden starten vært omlastningsstasjon for gods, som skal videre på E6 nordover, og 
omstigningsstasjon til busser til Sortland, Harstad og Narvik. 

Jernbaneverket ønsker generelt å bidra til økt godstrafikk på jernbane. På Nordlandsbanen legges det 
til rette for 5 godstogpar i døgnet mot dagens 3. Det er også behov for å sikre godsterminalen mot 
tyveri og sabotasje, med inngjerding og adgangskontroll. 



2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 

2.1 Lokalisering og bruk 
Planområdet omfatter banegården på Fauske stasjon, mellom Follaveien (E6) i nordvest og 
Hauanbrua i sørøst, og fremtidig terminalområde frem til Terminalveien i nordøst. Planområdet 
utgjør et areal på 123.8 daa. 

Planområdet har lite bebyggelse; ett verkstedbygg og Posten/Brings terminalbygg, i tillegg til en 
branntomt, hvor bebyggelsen har brent ned, men er ønsket oppført påny av grunneier. 

Jernbane- og terminalområdene er i behov av utvidelse. Sporene for godstog (4 og 5) er for korte for 
Nordlandsbanens godstog. Terminalområdet er underdimensjonert for den økte omlastningen etter 
nedleggelsen av fraktskipsruten med Tollpost-Globes M/S TEGE fra Bodø og nordover. Området er helt 
åpent og hverken sikret mot tyveri, sabotasje eller mot at tredjemann kan skade seg inne på området 
eller krysse sporene ulovlig til og fra området. 

 
Fauske er en av landets få stasjoner, hvor togtrafikken styres av en lokal tog ekspeditør. 
Ombyggingsarbeider ble påbegynt for fjernstyring, men pga. manglende godkjenning av det tiltenkte 
signalanlegget, stoppet disse opp, og spor 3 er derfor midlertidig et buttspor. 

 
Utstrakt ulovlig kryssing av stasjonsområdets spor forekommer, ikke bare gjennom terminalområdet. 

Forretnings/industriområdet nord for planområdet er bebygget med et kjøpesenter. 

2.2 Eierforhold 
 

 
 

Rødt areal og røde bygg tilhører NSB AS ved Rom Eiendom AS. Rødrutet areal er festetomter hvor 
NSB/Rom eier grunnen, med Posten/Bring som fester. Blått areal og blå bygg tilhører 



Jernbaneverket. Ved årsskiftet 2016/17 vil såvel Jernbaneverkets eiendomsavdeling som Rom 
Eiendom AS bli en del av det nye statsforetaket Bane NOR. 

Den grå eiendommen mellom ROM Eiendoms eiendommer tilhører Dahl Bygg AS og branntomten i 
nordvest Murmester Sigurd Tverå AS. 

2.3 Landskap og klima 
Fauske stasjon og godsterminal ligger i et forholdsvis flatt og til dels myrlendt område i nord i Fauske 
sentrum. Mot nordøst fra terminalområdet går dalføret Fauskeeidet. Tiltaket vil ikke medføre 
utfyllinger eller skjæringer som endrer landskapets karakter, og arealet er heller ikke visuelt 
eksponert for omkringliggende bebyggelse. 

I følge Fauske kommunes klimaplan er det en forventning til at temperaturøkningen i landsdelen vil 
være større enn i Sør-Norge frem mot år 2100. Det vil bli hyppigere tilfeller av intens nedbør og 
kraftige stormer. Dette medfører økt skredfare, spesielt langs kysten. Fauske har ingen utpregede 
flomvassdrag, men i perioder med ekstreme nedbørmengder kan selv mindre bekker i nærhet av 
bebyggelse forårsake flomskader. Rør og kulverter dimensjoneres for å tåle flomsituasjoner. 

 

2.4 Grunnforhold 
Området rundt Fauske stasjon ligger under marin grense og grunnen består av mektige 
leiravsetninger. Opprinnelig grunn har et topplag av myr over leiren. For utbygde arealer vil torvlaget 
i hovedsak være masseutskiftet og erstatt av fylling av grus, sand eller sprengstein. Det er funnet 
kvikkleire i området ved tidligere grunnundersøkelser. 

 
Det kan forventes en grunnvannstand i området 1-2 m under terreng. 

 
2.5 Forurenset grunn 

Det gjennomføres en fase 1 miljøteknisk undersøkelse høsten 2016. Foreløpige vurderinger er at 
store deler av arealet er uten mistanke til forurensing. Det vil imidlertid bli gjennomført prøvetaking 
på deler av arealet hvor det har vært aktivitet. Det gjelder først og fremst tomt for Dahl bygg og en 
branntomt. Ved påvist forurensing skal det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av Fauske 
kommune. 

 

2.6 Arealbruk og grønne interesser 
Planområdet består av jernbanestasjonen og godsterminal. I tillegg er det to næringstomter (hvorav 
en er en ubebygget branntomt), samt areal som i dag er myr og løvskog. Grøntområdene er 
inneklemt mellom terminalen/jernbanen og annen infrastruktur og bebyggelse. Arealet anses å ha 
begrenset verdi som naturområder. 

 

2.7 Biologisk mangfold 
Det ble gjennomført en biologisk kartlegging høsten 2016. Det ble gjort funn av en rødlistet art 
(nebbstarr). I tillegg ble det gjort funn av tre fremmede (svartlistede) arter, amerikamjølke (en liten 
bestand), kjempespringfrø (to små bestander), og blåleddved (et par individer). Det vil bli gjort tiltak 
for å bekjempe disse forekomstene, og unngå spredning i forbindelse med graving og 
masseforflytning. 



2.8 Tettstedsstruktur og bebyggelse 
Sørvest for stasjonsområdet ligger Fauske tettsted, øst for området småhusbebyggelse og nabo i 
nord er et kjøpesenter. 

2.9 Kulturminner 
Det er ingen kjente kulturminner på eller i nærheten av tiltaksområdet. Funnpotensialet antas å være 
lite, men dersom det gjøres funn i forbindelse med anleggsgjennomføringen skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og kulturmyndighetene varsles. 

 

2.10 Samferdselsanlegg/trafikk 
Innen området finnes i dag en jernbanestasjon med passasjerutveksling og en godsterminal for 
godstog og lastebiltrafikk. Stasjonen har to plattformer, en sideplattform til spor 1 og en 
midtplattform mellom spor 1 og 2. Innregulert planfri overgang mellom plattformene er ikke bygget, 
slik at overgangen er i plan over spor 1. Bussterminal/oppstilling, drosje og parkeringsplasser er 
utenfor planområdet. Adkomsten til godsterminalen er ad Terminalveien, som har riksveistatus frem 
til terminalinnkjørselen. 

 

2.11 Barn og unges interesser 
Barn og unge har i utgangspunktet ingen interesser på et sporareal eller en godsterminal, annet enn 
å skjermes fra adgang. 

2.12 Risiko og sårbarhet 
"ROS"-analyse er laget, og foreligger som egen rapport. 

 
2.13 Universell utforming 

Gangveien til undergangen under jernbanen i nordvest er utformet med en stigning i henhold til krav 
til universell utforming. 

2.14 Teknisk infrastruktur 
Overvannshåndteringen i planområdet består av to rekker med sandfang som er koblet sammen med 
overvannsledninger. Overvannet går ut i en åpen grøft nordøst i området via tre utløpsledninger fra 
sandfangene. De eksisterende sandfangene har utløp til en drensgrøft nord-øst i planområdet. 
Ledningene fra sandfangene kommer ut i bunn av drensgrøften. I sørenden av terminalområdet 
kommer det inn to kommunale overvannsledninger. I perioder med mye nedbør blir det stående 
mye vann i området der de kommunale ledningene kommer inn. 

Indre Salten Energi har nettstasjoner i sør og i nord i planområdet. Jernbaneverkets interne 
lavspentkabler ligger i planområdet, men må påvises i en senere planfase. Dagens lavspentanlegg har 
IT 230 V spenningssystemer. Anleggene har begrenset kapasitet til å takle utviklingen på terminalen. 
Tiltaket krever etablering av en ny trafo. 

 
I tillegg tilkommer telekabler. Jernbaneverket disponerer i dag 14 par i Telenorkabel både i sør og i 
nord. Jernbaneverket har fiberkabel fra skap i Slidreveien til elteknisk hus og videre til 
Jernbanestasjonen. Kabelen ligger i eksisterende rør og betongkanal. Jernbaneverket og Telenor har 
felles fiberkabel fra jernbanestasjonen til gammel Telenorsentral. GSM-R: BTS står i telerommet i 
elteknisk hus. 



2.15 Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget innebærer endring av deler av gjeldende reguleringsplan for Fauske stasjonsområde. 

 
Ny plan medfører i hovedsak justering av gjeldende formål. Formålene er oppdatert etter gjeldende 
sosi standard. 

Med bakgrunn i dette vurderer Fauske kommune at foreliggende planforslag ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. 



3. Planstatus 
 

Området omfattes av reguleringsplan for Fauske stasjonsområde med planid 2006001. 
 

 
Gjeldene plan, Fauske stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 

 
Det for reguleringsendringen aktuelle området er regulert til: 

 
• Byggeområder transportterminal, industri og annen bebyggelse; 
• Offentlige trafikkområder jernbane, bilveg, annen veggrunn og gang-/sykkelvei; 
• Friområder områder for parkmessige anlegg; 
• Spesialområder parkbelte i industriområde, privat avkjørsel og frisiktsone; 
• Fellesområde felles avkjørsel og 
• Fareområde gasstankanlegg, 

 
hvor søndre del av vei V1 og gang/sykkelvei GS3 ikke er opparbeidet, innregulert gangbro i 
stasjonsområde JB1 ikke er bygget og gasstankanlegget fjernet. 



4. Planforslaget 
 

 
Oversikt over gjeldende plan sammen med planforslag. 

 

4.1 Samferdselsanlegg/trafikk 
Planforslaget innebærer forlengelse av spor 3, 4 og 5 i retning Bodø, noe som innebærer at 
terminalområde BGT2 (TT2 i gjeldende plan) utvides til også å omfatte gjeldende område F/I2, del av 
F/I4 og F/I5 og jernbaneområde STJ (JB1 i gjeldende plan) utvides til også omfatte gjeldende område 
I1. 

Veiområde V1 i gjeldende plan blir blindgate, med endepunkt og snuplass på X-koordinat ca. 
1033500, Y-koordinat ca. -84100. Gang/sykkelvei GS3 får en ny utforming i nabogrensen mellom gnr. 
103 bnr. 840 og gnr. 103 bnr. 1562, samt innenfor 120/1. 

Felles avkjørsel FA1 erstattes av offentlig vei der hvor eksisterende avkjørsel er. Øvrige 
fellesavkjørsler sløyfes også, da de kun vil bli brukt av en eiendom. 

4.2 Universell utforming 
Gangveien til den nye undergangen under jernbanen i nordvest og under Terminalveien i øst må 
utformes med en stigning i henhold til krav til universell utforming. 

4.3 Barn og unges interesser 
For en godsterminal er det, når det gjelder barn og unge, viktig at terminalen ikke blir en farlig 
lekeplass. Barn og unge må forhindres i å komme inn på området. Det vil skje ved inngjerding. 

 

4.4 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Egen rapport foreligger. 



4.5 Miljøkonsekvenser 
Utvidelse av godsterminalen vurderes å ha små konsekvenser for miljø. Ubebygd areal har begrenset 
verdi som naturområder, og utbyggingen medfører ikke negative konsekvenser for mulighet til å 
drive friluftsliv i området. Det forventes å være grunnforurensing på deler av arealet. Det vil bli 
gjennomført prøvetaking, og utarbeidet en tiltaksplan for graving i forurensede masser. 

 

4.6 Folkehelse 
Stasjonen og terminalområdet har liten eller ingen innvirkning på folkehelsen, utover 
støyproblematikken som behandles under punktet nedenfor. 

 

4.7 Støy og vibrasjoner 
Se egen støyrapport. 

 
4.8 Kriminalitetsforebyggende   tiltak 

Terminalen vil bli inngjerdet, som, i tillegg til å være et sikkerhetstiltak, også er 
kriminalitetsforebyggende. 

4.9 Forurensning, energiforbruk og lukt 
Aktiviteten på en godsterminal medfører risiko for hendelser som kan ha en negativ konsekvens for 
miljøet. Sannsynligheten vurderes til å være lav, jf. ROS-analyse. Terminalområdet prosjekteres og 
bygges på en slik måte at eventuelle utslipp og annen avrenning ikke går urenset ut i bekker og 
vassdrag. Tiltaket skal ikke medføre forringet økologisk og kjemisk vannkvalitet i vannforekomster. 
Tiltaket vil ikke medføre lukt. 

Togene, som vil bli flere, trekkes av diesellokomotiver, som imidlertid gjennomgår en omfattende 
utvikling både m.h.p. utslipp og støy. I en nær fremtid kan man se for seg hydrogenlokomotiver. 

4.10 Biologisk mangfold 
Utvidelse av terminalområdet medfører tap av arealer som i dag består av myr og lav løvskog. Det er 
ikke registrert viktige naturtyper i planområdet, og det er kun gjort registrering av en rødliste art; 
nebbstarr (NT – nær truet). Nebbstarr er en amfi-atlantisk art som vokser på kalkrik myr og fuktige 
steder nord til Troms. Arten er registrert flere steder i Fauske kommune, og utbyggingen vil ikke 
medføre endrete betingelser for arten som sådan. 



5. Planprosess og medvirkning 
 

5.1 Oppstartmøte 
Forhåndskonferanse mellom kommunen, som planmyndighet, og Jernbaneverket, som forslagsstiller, 
ble avholdt 16. mars 2016. 

 

5.2 Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av regulering fant sted 15. april 2016 v/ annonse i Avisa Nordland og 
Saltenposten, på Fauske kommunes hjemmeside og ved brev til berørte grunneiere og myndigheter. 

Eieren av tomten i område F/I2 var med på befaring 18. mars 2016. En del øvrige berørte grunneiere 
har også vært i kontakt m/ Jernbaneverket, skriftlig og på telefon, og samtlige som har hatt 
merknader til varselet har mottatt en sammenstilling over innkomne merknader m/ Jernbaneverkets 
kommentarer. 

 

5.3 Uttalelser til varsel om oppstart av regulering Fauske stasjon 
med Jernbaneverkets kommentarer 

Statens Vegvesen 10.05.16: 
 

Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsendring - reguleringsplan for Fauske stasjonsområde i 
Fauske kommune 

Viser til epost av 15.04.2016 med varsel om oppstart reguleringsendring for reguleringsplan Fauske 
stasjonsområde. Vi viser også til epost fra dere, av 21.04.2016 med presisering av formål med 
reguleringsendringen. 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riksveg og 
fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 
forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som 
statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

Fauske stasjonsområde har atkomst fra E6 via Terminalveien og Jernbaneveien. Begge disse veiene er 
arm til E6, det vil si Statens vegvesen sitt forvaltningsansvar. Vi må sørge for at nye tiltak i området 
tar hensyn til god framkommelighet og sikker trafikkavvikling på disse vegene, både for lette/tunge 
kjøretøy og myke trafikanter, som syklister og fotgjengere. 

Vi har vært i tett dialog med Fauske kommune om trafikale løsninger i områdereguleringsplan for 
Terminalveien Øst, som skal til politisk vedtak om kort tid. Vi har også deltatt i utforming av plan for 
hovednett for sykkel på Fauske, som er grunnlag for Fauske kommune og Statens vegvesen sin 
oppfølging av aktuelle tiltak for gående/syklende. Vi nevner dette fordi fotgjengeraktivitet (skolebarn) 
og planlagte fysiske tiltak grenser inntil eller berører reguleringsplan for stasjonsområdet direkte. 

 
Utfordringer som må løses i planarbeidet: 



1. Det skal reguleres inn ny gang- og sykkelvegtrasé i planområdet, med behov for nytt tilrettelagt 
krysningspunkt over Terminalveien. Vi ønsker å delta i avklaring på hvor krysningspunktet over 
Terminalveien skal være og om det er behov for å sette av areal/bygge langs Terminalveien på 
jernbanesiden for å få til en god løsning. 

2. Dersom det skal være adgangskontroll med port inn til terminalområdet, må det settes av plass 
utenfor porten slik at tunge kjøretøy kjører av Terminalveien for køståing, til porten blir åpnet. 

3. Avkjørselen til stasjonsområdet for persontransport helt sør i planområdet, børstrammes opp fordi 
skolebarn passerer her på veg til og fra skolen. 

Vi ber om at Jernbaneverket tar kontakt med oss for diskusjon rundt de 3 punktene over, og vi ber om 
å få revidert plan på forhåndshøring, før offentlig ettersyn. 

Jernbaneverkets kommentar: Pkt 1 har vært gjenstand for møte m/ Fauske kommune 14. juni og 
etterfølgende e-postutveksling. Løsningen blir slik: 

 
 

Pkt. 2 imøtekommes. Pkt. 3 er utenfor oppgaven (utenfor planen). Statens Vegvesen vil bli kontaktet, 
og har bl.a. fått e-post fra Fauske kommune med deres forslag til ny G/S-veitrasé. 

NVE 18.05.16: 
 

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for Fauske stasjon - 

Fauske kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 18.04.2016. Vi beklager sein tilbakemelding. 
 

NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare, herunder grunnforhold, samt 
energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner. 



Hensikten med planarbeidet er primært å imøtekomme økt kapasitetsbehov som en konsekvens av 
økt godstrafikk ved Fauske godsterminal, både ved å forlenge spor og å utvide depotareal. Området 
omreguleres til jernbane og terminalområde. Det vil også bli innregulert ny gang-/sykkelveg med 
annen linjeføring enn sykkelveg GS 3 i gjeldende plan. 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området av tykk havavsetning, 
noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges nye tiltak på slike 
arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for 
kvikkleireskred. 

NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert 04.12.2009. Det er ikke påvist 
kvikkleire innenfor det varslede planområde, men vi gjør likevel oppmerksom på at plandokumentene 
på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. 

NVE er kjent med at det er flere vannveier i området. Disse er allerede berørt av eksisterende 
jernbane, men vil mest sannsynlig bli ytterligere berørt når sporene forlenges og depotarealet utvides. 
NVE gjør oppmerksom på at det er viktig at nye kulverter dimensjoneres tilstrekkelig i forhold til flom. 
Ved bygging av nye/ forlenging av eksisterende kulverter må det legges vekt på at flomforhold, 
erosjon, vanngjennomstrømning og eventuelt oppstuving og isgang blir vurdert. NVEs retningslinjer 
Flaum- og skredfare i arealplanar (2/2011), beskriver blant annet hvordan flom bør utredes på 
reguleringsplannivå samt sikkerhetsnivå. Retningslinjene finnes på NVEs hjemmeside 
https://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/. 

Vi forutsetter at dersom det er aktuelt med etablering av massedeponi i forbindelse med eventuelle 
overskuddsmasser så vil dette bli utredet og ivaretatt i det videre planarbeidet. 

NVE har ikke ytterligere innspill i denne fasen av planarbeidet. Vi ber om å få tilsendt planen i 
forbindelse med offentlig ettersyn. 

Jernbaneverkets kommentar: Opplysningen om manglende kvikkleire er positiv. Uttalelsen taes til 
etterretning. 

Fylkesmannen i Nordland 19.05.16: 
 

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Fauske stasjon 
 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsendring for Fauske stasjon datert 18.04.2016. 

Innspill støy 

Det fremgår av meldingen at hensikten med omreguleringen primært er å imøtekomme økt 
kapasitetsbehov som en konsekvens av økt godstrafikk ved Fauske godsterminal, både ved å forlenge 
spor og å utvide depotareal. Området vurderes omregulert til jernbane- henholdsvis terminalområde. 

Håndtering av gods og kontainere medfører støy for berørte naboer. For behandlingen av støy i 
planarbeidet viser vi til T-1442/2012 og tilhørende veileder M-128. Det må utarbeides støyfaglig 
utredning basert på relevante prognoser for gods/kontainertrafikk og med utgangspunkt i at 
støygrensene for havner/terminaler gjelder. Håndtering av kontainere vil kunne medføre impulslyd 
slik at strengeste grenseverdi legges til grunn. Det fremkommer av T-1442/2012 pkt 3.2.2 at 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/)
http://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/


kommunen bør så langt det er mulig ikke tillate vesentlig endringer eller utvidelser av støyende 
virksomhet som øker støynivåene merkbart (> 3,0 dB) for eksisterende bygning med støyfølsomt 
bruksformål. 

På denne bakgrunn må det fremkomme av bestemmelsene at T-1442/2012 legges til grunn for 
dimensjonering av støytiltak. Det må også sikres gjennom rekkefølgebestemmelser at nødvendige 
støytiltak skal være ferdigstilt før anlegget kan tas i bruk. 

 
Jernbaneverkets kommentar: Uttalelsen taes til etterretning. 

 
Svein Arnt Uhre (beboer Hauan) 24.05.16: 

 
INNSPILL VEDR GANG/SYKKELVEI 

 
I planarbeidet oppfordres det til å beholde planlagt gangbru med tilhørende GS7 som ved bygging vil 
bli naturlig kryssing av jernbanen for mange av beboerne i Hauan. En rekke gangveier som fungerer 
som snarveier mellom veisløyfene og gjennom bebyggelsen leder fotgjengere ned mot Terminalveien 
nord for Hauanbrua. Nytt boligfelt som er under utbygging (Hauanbakken) vil også være tjent med 
kortere gangavstand til sentrale områder på Fauske. 

Hauanbrua har stor trafikk både om morgenen og på ettermiddag. Det vil derfor være fornuftig å 
beholde planen om egen bru for fotgjengere og evt syklister i et område som gir mer oversiktlig 
kryssing av bilveien. 

Oppfordringen i NTP om bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister må, for å bli realisert, tas 
inn i kommunenes og transportetatenes reguleringsplaner gjennom flere og bedre gang- og 
sykkelveier. 

På vedlagt kartutsnitt er inntegnet naturlig gangvei fra dagens Hauan oppvekstsenter og ned mot 
planlagt GS7. 



 

 
 

Jernbaneverkets kommentar: Merknaden vil bli vurdert, og løsningen er delvis innregulert i 
gjeldende reguleringsplan. Se også kommentar til Statens Vegvesens uttalelse, pkt. 1. 

Svein Arnt Uhre (leder Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen) 24.05.16: 
 

INNSPILL VEDR JERNBANETRASÉ 
 

I oppstartmeldingen vises det til økt kapasitetsbehov som konsekvens av økt godstrafikk ved Fauske 
godsterminal. Økt godstrafikk er som kjent en konsekvens av nedlagt godsrute med båt fra/til Bodø 
(2013). Det er imidlertid også en konsekvens av at kundene setter pris på rask levering av varene og 
da gir bil og tog en fordel fremfor godsbåt. 

Det er opplagt at det er behov for utvidelse av terminalområdet. Det er også innlysende for mange at 
omlasting er et fordyrende mellomledd og at planene om videreføring av jernbane fra Fauske og 
nordover til Narvik vil komme om noen år. Det legges i kommende NTP 2018 - 2029 økt vekt på 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet selv om dette er ment bare som hjelp til prioritering mellom ulike 
prosjekt. For Nord-Norgebane ble det i hovedutredningen fra 1992 beregnet Nytte-/Kostverdi på 0,7 - 
1,0. Store vei- og jernbaneprosjekt med langt lavere samfunnsnytte bygges i dag. Dobbeltspor på 
Ofotbanen er i grunnlagsdokumentet til NTP (s 324) øverst på listen (2,09) over prosjekter på riksvei, 
jernbane og sjø rangert etter samfunnsnytte. At sammenkobling mellom Nordlandsbanen og 
Ofotbanen også er et samfunnsnyttig prosjekt bør det herske liten tvil om.  (Må selvsagt 
dokumenteres.) 



Ideelt sett burde en revisjon av reguleringsplanen for et så sentralt område som 
jernbanestasjonen/terminalområdet er, ha et perspektiv som inneholder videreføring av jernbane ut 
fra stasjonsområdet i retning nordover. Både Fauske kommune og Salten Regionråd har vedtak som 
går på ønske om realisering av jernbane nord for Fauske. 

 
Salten Regionråd (se s 15 under Jernbane) 

http://salten.no/sites/s/salten.no/files/518812afdae960ff211f439412b7bbb6.pdf 

Fauske kommunestyre har i nylig møte 19.05 vedtatt uttalelse med ønske om oppdatert utredning 
med Nytte-/Kostanalyse for Nord-Norgebanen. 

Det er viktig at en slik korridor holdes åpen og dette kunne vært markert dersom avgrensingen av 
planen ble utvidet. Dersom planområdet slik det tenkes utformet, inneholder rom for slik framtidig 
trasé, er det viktig at dette omtales. 

 
Jernbaneverkets kommentar: Dette er utenfor planoppgaven. 

 
Nordland fylkeskommune 27.05.16: 

 
Innspill til oppstart av reguleringsendring - detaljregulering Fauske stasjon - Fauske kommune 

 
Saken gjelder omregulering til jernbane-/terminalområde for Fauske stasjon. Området er i dag 
regulert til industri/forretninger og godsterminal. Hensikten er å legge til rette for økt kapasitet for 
godstrafikk – både spor og depotareal. Det skal også reguleres inn ny linjeføring for gang- 
/sykkelvegtrasé (GS 3) i gjeldende plan. Gang-/sykkelvegen er ikke bygd. Ingen boligtomter blir 
omregulert. 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

Planfaglig 
 

I gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland er det uttalt klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. Vi viser her spesielt til 
kap. 8.4, pkt. h, som sier: 

Arealplanleggingen skal ta hensyn til framtidig arealbehov for viktig infrastruktur innenfor 
transportsektoren, som fiskeri- og trafikkhavner, lufthavner, vei og bane. 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 
 

• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt 
viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Sårbarhet 
for klimaendringer skal vektlegges i kommunenes ROS-analyser 

• Alternative energikilder bør alltid vurderes. Det bes om at bygninger og tiltak oppføres med 
tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov og 
klimagassutslipp. 

http://salten.no/sites/s/salten.no/files/518812afdae960ff211f439412b7bbb6.pdf
http://salten.no/sites/s/salten.no/files/518812afdae960ff211f439412b7bbb6.pdf


• Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming som er 
tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at interessene til personer med 
funksjonsnedsettelser må ivaretas. 

• Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

• Det vises til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

• Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om 
rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å 
gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Regional plan for vannforvaltning for 
vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 – 2021) med tilhørende tiltaksprogram ble vedtatt 
av Nordland fylkesting i 2015. 

Mer informasjon finnes på: 
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/aktuelt1/2015/vedtak-av-forvaltningsplan/. Vi 
ber om at det tas hensyn til denne planen i det videre arbeidet. 

Ellers ber fylkeskommunen om at kommunens vurdering av og begrunnelse for om planen og tiltaket 
omfattes av KU-forskriften kommer klart fram når saken sendes på høring. 

Utover dette har fylkeskommunen ingen ytterligere planfaglige merknader på dette tidspunkt. 

Kulturminnefaglig 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet, og vil avgi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 
Når det gjelder samiske kulturminner, vises det til egen uttalelse fra Sametinget. 

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 476 60 675. 

Jernbaneverkets kommentar: Tas til etterretning. Uttalelse fra Sametinget ikke mottatt. 
 

Sigurd Tverå Murmester Sigurd Tverå AS 27.05.16: 
 

Jeg har en tomt i Ankerveien som det tidligere har stått et industribygg på, dette brant nede i 2010. 
Jeg har fått tillatelse til å sette opp bygget igjen og er i ferd med å iverksette disse planene. 

Stålet er allerede innkjøpt og ligger på tomta. 

Tomta vil med disse planene bli tatt fra meg. 

En tilsvarende tomt et egnet sted på Fauske med samme størrelse og ferdig opparbeidet og klar til 
bygging må jeg da kunne forlange å få som erstatning for dette. 

 
Jernbaneverkets kommentar: Viser til tidligere muntlige kontakter. 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/aktuelt1/2015/vedtak-av-forvaltningsplan/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/aktuelt1/2015/vedtak-av-forvaltningsplan/


6. Forslagsstillers vurdering av planforslaget 
 

Planarbeidet har hatt følgende målsettinger: 
 

6.1 Samfunnsmål 
Tilrettelegging for økning av gods. 

 

6.2 Effektmål i henhold til bestillingen 
Terminalen skal kunne håndtere minst 5 godstogpar/døgn 

 
6.3 Resultatmål 

1. Forlenge terminalspor til minst 400 m effektiv lengde 
 

2. Depot-areal skal kunne håndtere enhetslaster (containere) og semi-hengere til og fra minst 5 
godstogpar/døgn (mål 1 og 2) og arealene skal tilrettelegges for å kunne håndtere semi- 
hengere 

 
3. Forebygge ulovlig kryssing av jernbanen (sikkerhet) 

 
4. Lukket terminal med adgangskontroll ("security") 

 
6.4 Måloppnåelse 

Forslagsstillers egen vurdering er at planforslaget ivaretar alle målsettingene på en god måte. 
 

Planfri gangforbindelse over sporene fra stasjonen til midtplattform og videre til Terminalveien er 
allerede innregulert i gjeldende plan. 



7. Vedlegg 
 

Reguleringskart 

Reguleringsbestemmelser 

ROS-analyse MIP-00-Q-00286 

Fagrapport Støy og vibrasjoner MIP-00-A-00370 



 
Bestemmelser i tilknytning til  

DETALJREGULERNG FOR DEL AV FAUSKE STASJONSOMRÅDE  
i Fauske kommune  

 

§ 1 GENERELT  
 
Det regulerte området er vist på plankartet detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
med plan ID 2016001. Planen erstatter deler av reguleringsplanen for Fauske 
stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 – plan ID 2006001 

For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. 
 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
 
2.1 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
 Godsterminal (BGT1-BGT2) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr. 2) 
 Veg (SV) 
 Kjøreveg (SKV1-SKV2) 
 Fortau (SF) 
 Gang/sykkelveg (SGS1-SGS4) 
 Annen veggrunn – teknisk anlegg (AVT) 
 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
 Trase for jernbane (STJ) 
 Parkering (SPA) 
 
Grønnstruktur (PBL §12-5, nr. 3) 
 Friområde (GF) 
 
 
§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
 
3.1 Kulturminner 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene 
omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8. 

3.2 Tilgjengelighet  
Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og 
uteområder.  
 
3.3 Støy – støyskjerming 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging           
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
I byggeplanfasen skal det gjøres nærmere støyutredning og eventuelt gjennomføres tiltak for 
å redusere støy fra terminalområdet til nærliggende boliger, jf. § 7, avsnitt 7.1. 



 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
4.1 Område til Godsterminal, BGT1 
Området BGT1 opprettholdes som terminal.  
Eksisterende bygninger på område BGT1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin 
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må 
tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg, og det samlede 
bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 35 %.  
 
4.2 Område til godsterminal, BGT2.  
Område BGT2 opprettholdes som terminal for omlasting av gods mellom veg og jernbane.  
Utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til 
form og materialvalg, og det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 5 %. 
 
 
§ 5 GRØNNSTRUKTUR  
 
5.1. Friområde, GF 
Området regulert til friområde kan gis en parkmessig behandling og tilsåes og beplantes med 
busker og/eller trær.  

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1. Trase for jernbane (jernbaneområde), STJ 
Innenfor område STJ kan det det etableres anlegg og konstruksjoner i tilknytning til 
jernbanedriften, herunder blant annet spor, teleanlegg, tekniske skap, tekniske bygg, 
servicebygg, plattformer og plattformadkomster, sikkerhetsgjerder, master, 
belysningsanlegg, fundamenter, kabelkanaler og kulverter. 
 
6.2 Gang- og sykkelveg, SGS1-SGS4  
Områdene SGS1 til SGS4 reguleres til gang- og sykkelvei med bredder iht. plankartet. 
Eierformen er offentlig. Gang/sykkelvei skal ha fast dekke med bredde 2,5-3,0 m. 
 
6.3 Fortau, SF1-SF2 
Eksisterende fortau. Opprettholdes som tidligere. 
 
6.4 Veg, SV 
Felles veg for inn og utkjøring til BGT1 og BGT2. Området reguleres til veg med bredde iht. 
plankartet. 
 
6.5 Kjøreveg, SKV1-SKV3 
Eksisterende kjøreveg. Områdene SKV1 til SKV3 reguleres til kjøreveger med bredder iht. 
plankartet. Eierformen er offentlig. 
 
6.6 Annen veggrunn – teknisk anlegg, AVT1-AVT7 
Områdene AVT1-AVT7 reguleres til annen veggrunn- tekniske anlegg med areal som 
fremgår av plankartet. Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, snø opplag, 
rekkverk, støttemur, skilt, etc. Eierformen for disse områdene er offentlig. 
 



6.7 Annen veggrunn – grøntareal, SVG1-SVG3 
Områdene SVG1-SVG4 reguleres til annet vegformål- grøntareal som fremgår av plankartet. 
Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, grøntanlegg, støttemur etc. Eierformen for 
disse områdene er offentlig. 
 
6.8 Parkering, SPA 
Området SPA reguleres til parkeringsareal (køområde for adgangskontroll) for tungtransport 
som skal inn til BGT2. 
 
 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
7.1 Utbygging  
Det er ikke tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding av 
vei, vannforsyning og avløp har funnet sted. Før tiltak i området BGT2 igangsettes skal det 
utarbeides byggeplan som skal godkjennes av kommunen jf. § 3, avsnitt 3.3. 
Før tiltak settes i gang skal overvann ivaretas på en forsvarlig måte. 
 
7.2 Belysning 
Gang/sykkelveg og fortau innenfor planområdet skal ha tilfredsstillende belysning. 
Fotgjengerfelt mellom SF1 og SGS2 over Terminalveien skal være belyst på hver side av 
veien. 
Fotgjengerfelt mellom SF1 og SGS1 over Holtanveien skal være belyst på hver side av 
veien. 
 
7.3 Grunnforhold 
Før det gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 
fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om 
byggetillatelse. 
 

oooooooooooooooo  
Planbestemmelsene utarbeidet den 12.10.2016 av Jernbaneverket  
Revidert av Fauske kommune den 03.01.2017. 
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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. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
 

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 004/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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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Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på offentlige 
parkeringsplasser  i Fauske kommune. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på offentlige 
parkeringsplasser  i Fauske kommune. 

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 011/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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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«Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune ønsker som vertskommune å signalisere en tydelig positiv holdning til 
aktivitetscampen «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter. 
 
Fauske kommune vil søke å finne konstruktive samarbeidsflater og mulige områder hvor 
kommunen kan bidra for at aktiviteten kan sikres en langsiktighet i sitt arbeid.  
 
Fauske kommune ber om at Valnesfjord Helsessportssenter retter en formell henvendelse før 
budsjettprosessen 2018, om evt. finansiell bistand til prosjektet.  
 

 
Vedlegg: 
30.01.2017 Henvendelse og info Arctivity 1338328 

30.01.2017 Kort om Arctivity 1338330 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Valnesfjord Helsesportssenter ba om et møte med administrativ og politisk ledelse den 26.januar d.å. 
Bakgrunnen for møtet var å presentere «Arctivity» konseptet i regi av sentret, og i første omgang 
forhøre seg om mulighetene å få til en kommunal støtteerklæring og forankring. Og evt. i neste fase 
etablere et sterkere og formalisert samarbeid.  
 
«Arctivity» er en barmarks aktivitetscamp for personer med fysiske funksjonsnedsettelser, som i 2017 
skal arrangeres for tredje gang. Aktivitetscampen er en landsdekkende og har hatt mellom 50 og 70 
deltagere i de to årene den har vært gjennomført. Campen var representert med deltaker fra 
majoriteten av fylkene i hele landet. Campen innbefatter mellom i alt 10-12 aktiviteter, som i all 
hovedsak foregår ute i Bodø og Fauske.  
 
Ordfører informerte formannskapet om møtet den 31.januar d.å. og signaliserte at kommunen ville 
legge frem en sak til kommunestyret den 9.februar 2016.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Helsesportssentret har en ambisjon om å få aktivitetscampen over fra en prosjektstatus til en 
permanent årlig arrangement. I den forbindelse har sentret et behov å knytte til seg 
samarbeidspartnere, både for å få det praktisk gjennomført, men også for å sikre legitimitet for å sikre 
seg nødvendig ekstern finansiering.  
 
Rådmannen oppfatter at prosjektet så langt har vært en suksess, og legger til rette for sterk natur- og 
mestringsopplevelser for målgruppen. Rådmannen oppfatter at prosjektet har bred støtte i sentret 



ledelse og styre.  
 
Både politisk og administrativ ledelse gav i møtet uttrykk for en positiv holdning til prosjektet. Prosjektet 
bruker på en god måte den varierte og rike naturen i Salten områdene. Rådmannen har forståelse for at 
de nå trenger alle gode krefter, for å kunne løfte campen ut fra en prosjektfase til en permanent 
driftsfase.  
 
Rådmannen tolker at sentret ikke har mulighet til ordinær finansiell støtte fra helsemyndighetene da 
aktiviteten ligger i grensesnittet av det som er deres formål. Det er likevel en aktivitet som tar i bruk 
sentrets både menneskelige og naturgitte ressurser, og således helt sikkert er med å styrke 
kompetansen til sentret, som i neste omgang kan ha nytte i utviklingen av deres behandlende tilbud.   
 
Rådmannen mener at vi bør søke etter måter å støtte opp om dette arbeidet til sentret.  Det er med å 
skape en positiv og nyttig aktivitet i en stor kompetansearbeidsplass i kommunen. Aktiviteten må anses 
å være et utstillingsvindu for hele Salten, med bakgrunn i nasjonal deltagelse, og er omdømmebyggende 
for hele regionen.    
 
Rådmannen kjenner ikke per tiden til hvordan samarbeidet og/eller finansiell bistand i forbindelse med 
aktiviteten, men oppfatter at det sentret i første omgang ønsker er en positiv intensjonserklæring fra 
kommunen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





 

 

ARCTIVITY 
Landsdekkende, årlig aktivitetscamp med friluftsrettede idrettsaktiviteter og friluftsliv.  
Saltendistriktet er et fantastisk utgangspunkt for tilrettelegging av sterke natur- og 
mestringsopplevelser, og en region med stor faglig tyngde innen rehabiliteringsfeltet. En perfekt 
kombinasjon for utviklingen av et unikt, etterspurt og nødvendig aktivitetstilbud for målgruppen. 
I tillegg til å utvikle et bunnsolid ukesarrangement skal Arctivity året gjennom jobbe for at alle 
involverte parter bidrar til at det som læres, erfares, oppleves og forstås, blir tatt vare på, foredlet og 
spredt. Gjennom dette arbeidet vil Arctivity utvikles til å bli et viktig bidrag til å nå målet om like 
muligheter for deltakelse og varig aktivitet der folk bor.  
 
Målgruppe  
Personer over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser.  
 
Bakgrunn 
Deltakelse i, og rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser i idrett og friluftsliv er generelt 
lavere enn resten av befolkningen. Kompetanse blir framhevet som en av flere utfordringer av 
kulturdepartementet, i: "innspill til idrettsmeldingen på området idrett for funksjonshemmede" 
(2011) 
 
Gjennomføring 
Deltakerne vil under Arctivity 2017 kunne velge mellom 11 ulike kurs de fordyper seg i over tre dager: 
klatring, kiting, terrengsykling, orientering, fluefiske, kajakk havpadling, fridykking, golf, ridning, 
bueskyting og overnattingstur i Sjunkhatten Nasjonalpark med DNT. Det legges i tillegg til rette for 
utprøving av aktiviteter rundt Base camp ved VHSS på egen "Arctivitetsdag" samt på ettermiddags- 
og kveldstid.  
Tverrfaglig sterk kompetanse der særforbund og friluftsorganisasjoner stiller med instruktører med 
spisskompetanse på aktivitetene, VHSS med spisskompetanse på tilpasninger og tilrettelegging og 
dedikerte frivillige, sikrer trygg og profesjonell organisering og gjennomføring.  
 
Visjon 
Arctivity skal i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører innen blant annet idrett, friluftsliv 
og rehabilitering bli et arrangement med stor betydning for målgruppen, fagfeltet rehabilitering og 
frivillige organisasjoner.  

Filmer: Arctivity 2016 (2016) Chris-Arne deltar på Arctivity (2015) 
Hjemmeside: www.arctivity.no  
Facebook: https://www.facebook.com/arctivitynorway/ 
 

 

 

https://youtu.be/XUMzSs-7GSw
https://youtu.be/TQfBN1qmNdA
http://www.arctivity.no/
https://www.facebook.com/arctivitynorway/
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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 

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 013/17 Vedtak: 



Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
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 

 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/35320     
 Arkiv sakID.: 16/12053 Saksbehandler: Geir Mikkelsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
014/17 Formannskap 31.01.2017 
010/17 Kommunestyre 09.02.2017 

 
 
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 

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 



FOR- 014/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
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:    
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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 

 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/35315     
 Arkiv sakID.: 16/12333 Saksbehandler: Geir Mikkelsen 
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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 

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 015/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
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 
 



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/12207      
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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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