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Tid: 02.05.2017 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: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2017 
Sak nr. Sakstittel  
027/17 Godkjenning av møtebok  
028/17 Delegerte saker i perioden  
029/17 Referatsaker i perioden  
030/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune  
031/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF  
032/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom KF  
033/17 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025  
034/17 Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling  
035/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske  
036/17 Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
037/17 Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt  
038/17 TV-aksjonen NRK Unicef 2017 - Bevilgning til 

kommunekomite 
 

039/17 Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2017  
040/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen  
 
 
 
Fauske, 24.04.17 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6103     
 Arkiv sakID.: 17/1463 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
027/17 Formannskap 02.05.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
07.03.2017 Protokoll - Formannskap - 07.03.2017 1342117 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Formannskap 

 
 
 
Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
 
Varamedlemmer Parti 
Arnt Pedersen H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Terje Valla 
 
 
 
Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
Ronny Borge 024/17  Ronny Borge (H) stilte spørsmål 

med egen habilitet. Han er 
styreleder i Fauske-Sprint. 
Borge ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6 første ledd 
e). 

Arnt Pedersen 026/17  Arnt Pedersen (H) stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Han er styreleder i Valnesfjord 
helsesportssenter. Pedersen ble 
enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 
første ledd e). 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallling og dagsorden. 

Rådmannen orienterte om foreløpig regnskap 2016. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.04.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
018/17 Godkjenning av møtebok  
019/17 Referatsaker i perioden  
020/17 Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF  
021/17 Oppgradering av kantina til kommunestyresal  
022/17 SFO satser i Fauske kommune  
023/17 Søknad om forskuddsutbetaling av spillemidler - 

Orienteringskart - Klungsetmarka 
 

024/17 Søknad om forskuttering  fra kommunens fond for 
spillemidler 

 

025/17 Pressereglement - Revidering 2017  
026/17 «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter  
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018/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 018/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
019/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 019/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
020/17: Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
 



Side 5 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder av Fauna KF orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 020/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
 
 
021/17: Oppgradering av kantina til kommunestyresal 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
  

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at kantina oppgraderes til en funksjonell 
kommunestyresal. Beløp kr. 826.352 eks moms.  

2. Investeringen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken sendes i retur til rådmannen og fremmes overfor kommunestyret med innspill  fra 
formannskapet. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 021/17 Vedtak: 
Vedtak:  

Saken sendes i retur til rådmannen og fremmes overfor kommunestyret med innspill fra 
formannskapet. 

 
 
 
022/17: SFO satser i Fauske kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Månedskostnaden på ordinært SFO tilbud økes med 15 % i henhold til foreslått 
tabell fra 15/8 2017 
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Vedtatt sats pr 15/8 2017 Forslag ny sats fra 15/8 2017 med 
øking på 15 %  

Halv plass (0-15 timer) Kr 910 Kr 1047 
Hel plass (16 -> timer) Kr 1593 Kr 1832 

 
 

2. Kostnaden for sommer SFO reduseres med 31 – 49 % i henhold til foreslått tabell. 
De nye satsene gjøres gjeldene fra 1/6 2017  

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i % 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 
3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 23.02.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-
16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte 
satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
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15/12.16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
2. Som rådmannens innstilling. 

Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6. 2017. 
Tabell 

3. Som rådmannens innstilling. 
4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 

av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tre-deling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 
 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 016/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-
16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte 
satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Innstilling fra oppvekst- og kulturutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 022/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-
16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
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2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte 
satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
 
 
023/17: Søknad om forskuddsutbetaling av spillemidler - Orienteringskart - 
Klungsetmarka 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra B.& O.I. om forskuttering av spillemidler for oppgradering av    
orienteringskart for Klungsetmarka stadion innvilges med kr. 195.550.- i tråd med 
fondets vedtekter, herunder at prosjektet for øvrig er fullfinansiert. 

 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 

 
 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 023/17 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra B.& O.I. om forskuttering av spillemidler for oppgradering av    
orienteringskart for Klungsetmarka stadion innvilges med kr. 195.550.- i tråd med fondets 
vedtekter, herunder at prosjektet for øvrig er fullfinansiert. 

2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 
 
 
 
024/17: Søknad om forskuttering  fra kommunens fond for spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Fauske Sprint om forskuttering av spillemidler for SKS Arena 
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innvilges med kr. 2.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, herunder at prosjektet 
for øvrig er fullfinansiert. 

2. Utbetaling av tippemidler til prosjektet tilfaller fondet i følgende rater: 

2017: kr. 0.-          2018: kr. 500.000.-                    2019: kr. 1.700.000.-. 
 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Inhabil Varamedlem Merknad 
Ronny Borge  Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen 

habilitet. Han er styreleder i Fauske-Sprint. 
Borge ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 første ledd 
e). 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Som innstillingen 
2. Utbetaling av tippemidler til prosjektet tilfaller fondet i følgende rater:2017: kr. 200.000.-          
2018: kr. 500.000.-                    2019: kr. 1.500.000.-.FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 024/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Søknaden fra Fauske Sprint om forskuttering av spillemidler for SKS Arena 
innvilges med kr. 2.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, herunder at prosjektet 
for øvrig er fullfinansiert. 

2. Utbetaling av tippemidler til prosjektet tilfaller fondet i følgende rater: 

2017: kr. 200.000.-          2018: kr. 500.000.-                    2019: kr. 1.500.000.-. 
 

 
 
 
025/17: Pressereglement - Revidering 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 07.03.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
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Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken returneres rådmannen. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken returneres rådmannen. 

 
 
 
026/17: «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune gir rådmannen fullmakt til å gi inntil 50.000 kroner i finansiell bistand 
til «Arctivity» for 2017.  

2. Fauske kommune forutsetter at sentret tilkjennegir et evt. behov for inneværende år 
skriftlig, hvor man dokumenterer behovet.  

3. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet om opsjonen blir realisert, og 
hvordan den ble løst finansielt.  

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Inhabil Varamedlem Merknad 
Arnt Pedersen  Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med 

egen habilitet. Han er styreleder i 
Valnesfjord helsesportssenter. Pedersen 
ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 første ledd 
e). 
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Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Fauske kommune bevilger for 2017 kr. 50.000,- til prosjekt "Arctivity". 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt 6 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 026/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune gir rådmannen fullmakt til å gi inntil 50.000 kroner i finansiell bistand 
til «Arctivity» for 2017.  

2. Fauske kommune forutsetter at sentret tilkjennegir et evt. behov for inneværende år 
skriftlig, hvor man dokumenterer behovet.  

3. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet om opsjonen blir realisert, og 
hvordan den ble løst finansielt.  

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6617     
 Arkiv sakID.: 17/1463 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
028/17 Formannskap 02.05.2017 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
002/17, Fauske IL Ski - Innsamlingsaksjon Rulleskiløype i Klungsetmarka 
VEDTAK: 

Fauske IL Ski innvilges kr. 2.500,- til innsamlingsaksjon for rulleskiløype i Klungsetmarka. 

 

Beløpet dekkes over konto 1470.1020.1001. 

 
 

 
003/17, Annonsestøtte til Valnesfjord Hornmusikks konsert 26. april 2017 i Fauske kirke 
VEDTAK: 

Valnesfjord Hornmusikk tildeles kr. 5.000,- i annonsestøtte til deres konsert 26. april 2017 i Fauske 
kirke sammen med England Brooks. 

 

Beløpet innbetales til konto 4555.62.07074 og belastes 1470-1020-1001. 
 

 
004/17, Innsamling Øst-Afrika - Røde Kors 
VEDTAK: 

Fauske kommune v/ordfører støtter Røde Kors sin aksjon for å hjelpe den sult- og tørkerammede 
sivilbefolkningen i Øst-Afrika med kr. 10.000,-. 

 

Beløpet sendes konto 8200.06.10190 og merkes SULT. 



 

Beløpet dekkes over konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  03.03.2017 
Vår ref.: 17/3737 

Deres ref.:  
Saksb.: Linda Salemonsen 

Ordfører 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
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Fauske IL Ski 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
002/17 Formannskap 

 
 
Fauske IL Ski - Innsamlingsaksjon Rulleskiløype i 
Klungsetmarka 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til innsamlingsaksjon for rulleskiløype i Klungsetmarka. 
 
Ordfører ønsker å bidra på vegne av Fauske kommune med kr 2.500,- 
 
 
VEDTAK: 

Fauske IL Ski innvilges kr. 2.500,- til innsamlingsaksjon for rulleskiløype i 
Klungsetmarka. 
 
Beløpet dekkes over konto 1470.1020.1001. 
 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Linda Salemonsen 
Varaordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Dato:  09.03.2017 
Vår ref.: 17/4122 

Deres ref.:  
Saksb.: Jørn I. Stene 

Ordfører 
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Valnesfjord Hornmusikk 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
003/17 Formannskap 

 
 
Annonsestøtte til Valnesfjord Hornmusikks konsert 26. april 
2017 i Fauske kirke 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til deres søknad om støtte datert 22. februar 2017. 
 
Ordfører ønsker å støtte Valnesfjord Hornmusikks konsert med kr. 5.000,-. 
 
 
 
VEDTAK: 

Valnesfjord Hornmusikk tildeles kr. 5.000,- i annonsestøtte til deres konsert 26. april 
2017 i Fauske kirke sammen med England Brooks. 
 
Beløpet innbetales til konto 4555.62.07074 og belastes 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Dato:  15.03.2017 
Vår ref.: 17/4466 

Deres ref.:  
Saksb.: Jørn I. Stene 

Ordfører 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
8201 FAUSKE Faks:  postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1 
 

Nordland Røde Kors 
Postboks 63 
8001 BODØ 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
004/17 Formannskap 

 
 
Innsamling Øst-Afrika - Røde Kors 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til Nordland Røde Kors brev datert 14. mars 2017.  
 
Fauske kommune v/ordfører ønsker å støtte Røde Kors sin aksjon for å hjelpe den sult- og 
tørkerammede sivilbefolkningen i Øst-Afrika. 
 
 
VEDTAK: 

Fauske kommune v/ordfører støtter Røde Kors sin aksjon for å hjelpe den sult- og 
tørkerammede sivilbefolkningen i Øst-Afrika med kr. 10.000,-. 
 
Beløpet sendes konto 8200.06.10190 og merkes SULT. 
 
Beløpet dekkes over konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

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

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6618     
 Arkiv sakID.: 17/1463 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
029/17 Formannskap 02.05.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Landbruksmelding «Endring og utvikling», St. Meld. 11 - oppfordring til å støtte uttale frå 
Norddal kommunestyre 
 
 
2, Indre Salten - Samarbeidsmøtearena - Referat fra møte 9. mars 2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Postmottak Norddal kommune <post@norddal.kommune.no> 
Sendt: 22. februar 2017 14:45 
Til: Postmottak Norddal kommune 
Emne: Landbruksmelding «Endring og utvikling», St. Meld. 11 - oppfordring til å 

støtte uttale frå Norddal kommunestyre 
Vedlegg: Landbruksmelding - Uttale frå Norddal kommunestyre3.pdf 
 
Til kommunane i Norge v/ordførar 
 
Regjeringa har lagt fram ei nylandbruksmelding , Meld.St.11: Endring og utvikling, som skal handsamast i 
stortinget i løpet av våren 2017. Norddal kommunestyre har samrøystes vedteke ein uttale til meldinga 
der ein åtvarar mot ei dreiing av norsk landbruk i ei meir liberalistisk retning, som på sikta kan svekke 
forhandlingsinstituttet, marknadsreguleringa og kanaliseringspolitikken. Dette er viktige bereelement for 
ei næring som er sjølve garantisten for fast busetting i heile Noreg. Noreg er ikkje bygt for stordrift. Difor 
vil ei omlegging med større vekt på volumproduksjon og konsentrasjon av produksjonen i dei beste 
områda, kunne rive grunnlaget vekk under det småskala landbruket som sikrar busetnad, beredskap, 
kortreist mat, pleie av kulturlandskap og infrastruktur for reiselivsnæringar m.m. I mange deler av landet 
vil eit frislepp av marknadskrefter  slik utvikling føre til avfolking og utflytting. Då vil landet gro att og vi 
står igjen med «glesbygder» som i Sverige.  
 
Med vising til ovannemnte, vil eg på vegne av Norddal kommunestyre, oppfordre andre kommunestyre 
til å støtte oppropet. Det er i alle sin interesse at den særnorske landbruksmodellen kan overleve og slik 
bidra til å siker busetnad og arbeidsplassar i det ganske land. 
 
Med vennleg helsing  
 
Arne Øyvind Sandnes 
Ordførar i Norddal kommune 
Verdsarvkommune  
Tlf: 97669990 



Uttale frå Norddal kommunestyre  

Meld. St.11: Endring og utvikling  
 

Regjeringa har kome med ei ny melding til Stortinget vedk. den langsiktige utviklinga i landbruket. 

Meldinga skal opp til handsaming i Stortinget før sommarferien 2017. I den samanheng vil 

kommunestyret i Norddal uttale: 

For bygdene i Norddal kommune og for store deler av distrikts Noreg er landbruket ryggraden i 

busetnad og sysselsetting. Det er primærnæringane som gjer at det bur folk frå fjell til fjøre og i alle 

krokar av vårt langstrakte land. Den spreidde busetnaden er ein særleg kvalitet ved den norske 

velferdsmodellen som borgar for god folkehelse, sikker beredskap, vedlikehald av kulturminne, 

tilgang på trygg og kortreist mat og basis for lønsame besøksnæringar.  

Meld. St. 11- Endring og utvikling peikar på mange positive trekk ved det norske landbruket. 

Statistikk viser m.a. positiv utvikling når det gjeld inntekter, høg total produksjon og god 

ressursutnytting. Men - meldinga varslar og ytterlegare fokus på kostnadseffektivitet, industriell 

volumproduksjon og konkurranse. Norddal kommunestyre ser det slik at meldinga i så måte  kan vere 

første steget i retning av å vrake den norske landbruksmodellen. Den har i heile etterkrigstida hatt 

brei oppslutning i det norske folk og i tverrpolitiske miljø på Stortinget. Modellen er eineståande i 

internasjonal samanheng, og er basert på eit forhandlingsinstitutt mellom Staten på den eine sida og 

interesseorganisasjonane i landbruket på den andre - den såkalla Hovudavtalen frå 1950. 

Forhandlingane er forankra i ei felles forståing av landbruket sin multifunksjonelle karakter. Det betyr 

at næringa produsere mange fellesgode i tillegg til  mat og fiber som er hovudprodukta. Den norske 

landbruksmodellen har og som utgangspunkt at naturgitte forhold set klare avgrensingar på 

mulegheitene for konkurranse med importerte produkt. Matvarer er ikkje vanlege varer i 

handelsmessig forstand. Det er varer som treng særskild beskyttelse.  

Kommunestyret er uroa fordi ein meiner at den nye landbruksmeldinga meldinga peikar i ein meir 

liberalistisk retning der kostnadseffektivitet og fri konkurranse skal vere eit hovudmål. Topografi og 

klima tilet ikkje eit slikt «frislepp». Norsk landbruk vil og i framtida vere heilt avhengig av ei streng 

marknadsregulering, eit aktivt tollvern og ein målretta kanaliseringspolitikk som gjev grunnlag for 

lønsam produksjon under mindre gunstige naturtilhøve.  

Våre nordiske naboland har blitt eksponert for ein liberalistisk landbrukspolitikk. Resultatet er at 

store deler av den svenske landsbygda er avfolka og at den danske landbruksnæringa er truga av ei 

konkursbølgje. Slik vil vi ikkje ha det. Noreg er ikkje bygd for stordrift. Noreg må ta utgangspunkt i 

sine naturgitte føresetnader og utvikle ei berekraftig næring som tek heile landet i bruk. Då snakkar 

vi i stor grad om eit småskala landbruk basert på m.a. grovforproduksjon  og utmarksbeiting.  

Forsking og statistikk viser at potensialet for ytterlegare strukturrasjonalisering langt på veg er 

utnytta og at miljøkostnadane kan bli store ved einsidig fokus på stordrift. I våre bygder er også den 

faste busetnaden under sterkt press. Det er særleg alvorleg i verdsavbygdene der ein må sjå på 

landbruket like mykje som eit middel som eit mål for å stimulere besøksnæringar. Eit velhalde 

kulturlandskap var eit viktig kriterium for å kome med på UNESCO si prestisjetunge liste over verdas 

naturarv i 2005. Ein forskingsrapport frå området (A. Norderhaug 2003) slår kategorisk fast at «.. 



berre eit småskala landbruk, basert på husdyrhald, kan ta vare på viktige kvalitetar i 

kulturlandskapet»…  

Norddal kommunestyre vil, med vising til ovannemnte, innstendig be om at hovudtrekka i dagens 

norske landbruksmodell vert ført vidare når stortinget skal behandle Meld. St. 11 – Endring og 

utvikling. Ei dreiing i ei meir liberalistisk retning, kan svekke ei næring som alt kjempar med ryggen 

mot veggen i ein slik grad at den faste busetnaden i mange bygder ryk. Det vil og få store negative 

ringverknader i distriktsbasert foredlingsindustri, transportnæringar og  svekke viktig leveranse inn 

imot ei raskveksande reiselivsnæring. Forhandlingsinstituttet, marknadsreguleringa og 

kanaliseringspolitikken må framleis vere ledestjerner i ein framtidsretta landbrukspolitikk for Noreg.  

 



Indre Salten - Samarbeidsmøtearena 

Møte 01/2017 

Administrasjonsbygget Fauske Kommune 

Kl: 12:00 til 14:45 

 

Tilstede: Ordfører Jørn Stene 

  Ordfører Lars Evjenth 

  Ordfører Rune Berg 

  Rådmann Ørjan Higraff 

  Rådmann Ronny Seljeseth 

  Rådmann Geir Mikkelsen 

 

Formalia 

• Målsetning: Arena for å arbeide med å styrke Indre Saltens posisjon i forhold til / 
tjenesteyting / samfunnsutvikling / politisk samhandling 

• 2 møter i halvåret 
• Kort referat føres av vertskommunen 
• Rådmennene tar initiativ til møtene 

Dagsorden 

3 hovedpunkter ble diskutert 

• Konkrete muligheter for samarbeid om kommunal tjenesteyting 
• Samfunns / næringsutvikling i Indre Salten 
• Politisk samhandling 

Samarbeid om kommunal tjenesteyting 

Målsetninger 

• Konkret vurdere samarbeid / samhandling i leveranse av kommunale tjenester i Indre Salten 
• Bedre / rimeligere / og mer solide tjenester for innbyggerne i Indre Salten  

Rådmenn – gjennomfører SWOT kartlegging kommunale tjenesteområder 

• Internt arbeide i hver kommune ferdigstilles før 21 april 
• 21 april - Administrativt samarbeidsmøte mellom kommunene / rådmenn og utvalgte ledere 
• Rådmennene presenterer en vurdering til ordførerne i et møte i mai  
• Grunnlag for å identifisere potensielle samarbeidsområder 
• Felles formannskapsmøte for å skape politisk bevissthet forståelse / forankring/ god prosess  

  



 

Samfunns / næringsutvikling i Indre Salten 

Målsetninger 

Samfunnsutfordringer - muligheter for å forene kommunale strategiske krefter utover rent 
operasjonelle samarbeid om tjenester 

Løfte opp samfunnsutviklings områder det er vanskelig å kunne makte alene som kommune 

• Posisjonere Indre Salten – ta posisjoner på områder vi i fellesskap mener er fornuftig at Indre 
Salten tar en tydelig regional rolle 

• Få en tydeligere og større stemme i Salten  

Kommuneovergripende samhandlingsområder som ble drøftet: 

• Felles helseorganisering (Indre Salten Helsetjeneste) 
o Modell etter Salten Brann organiseringen – lokal tilstedeværelse 
o Felles overordnet koordinering / samordning / styrke og redusere sårbarheten i et 

tjenesteområde som av mange samfunnsutviklings årsaker vil stå ovenfor store 
utfordringer i fremtiden (legedekning, spesialiststillinger innen rus / psykiatri / 
sykepleiere m.v) 

• Alternativ innovativ nærings / samfunnsutviklingsorganisering 
o Innen viktig fellesområder – samferdsel / næring / samfunnsutvikling som bo og 

arbeidsmarkedsregion / befolkningsutvikling m.v. 
o Løfte blikket og skape noen felles mål bilder for et felles styrket fremtidig Indre 

Salten 

 

Politisk samhandling 

Målsetninger 

Øke politisk samhandling mellom Indre Salten kommunene for å styre posisjonen til regionen.  

• Bruke Samhandlingsarenaen som et politisk verksted for å samordne politisk felles posisjon 
og front til regionens beste. Definere dagsorden og ta posisjoner.  

• Politisk samhandling for å skape smarte og gode prosesser for å løfte frem vanskelige 
politiske saker i kommunene – for å øke sjansen til å lykkes med felles tenking.  

 

Annet 

• Kommunepsykolog organisering i vertskommune modell. Fauske / Sørfold / Beiarn. Felles 
forståelse.  

 

- Referat slutt -  
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Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 (arkivsak 
17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 (arkivsak 
17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke fremtidige 
renteøkninger på lån.  

 
 

 
Vedlegg: 
20.04.2017 Årsregnskap med noter 2016 - Fauske kommune 1347250 

20.04.2017 Årsmelding 2016 - Fauske kommune 1347251 

20.04.2017 Revisjonsberetning 2016 - Fauske kommune 1347252 
 
Saksopplysninger: 
Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det formannskapet som fremmer innstilling til 
kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges kontrollutvalget til uttalelse, og 
kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i formannskap og kommunestyre. 
 
Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i kommuneloven, gjeldende 
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Årsberetning er utarbeidet i henhold til kommuneloven § 
48 med tilhørende forskrift. Regnskap med tilhørende årsberetning er overlevert revisjonen innen 
fastsatte frister. 
 
Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 28.4.2017. Uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor 
bli utdelt i formannskapsmøtet 2.5.2017.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Se vedlagte årsregnskap og årsmelding for utfyllende opplysninger. 
 
Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 231 504,61. 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  
 



På grunn av det høye investeringsnivået, er kommunens økonomi sårbar for økninger i rentenivået i 
årene som kommer. En økning med 1 prosentpoeng vil medføre flere millioner i økte renteutgifter. 
Dette vil det i utgangspunktet måtte finnes dekning for innenfor den ordinære driften i konkurranse 
med øvrig drift. For å unngå dette foreslår rådmannen at årets regnskapsmessige mindreforbruk 
avsettes til et eget rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke fremtidige renteøkninger på lån. 
 
Revisjonen har i sin revisjonsberetning kommentert at driftsenhtene skole og barn og familie har hatt et 
betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 3 346 006,- og kr 8 274 893,-. 
Rådmannen har i årsmeldingen redegjort for bakgrunnen for disse avvikene. Generelt må det sies at 
økte inntekter fra integreringstilskudd og mottak flyktninger, gjorde det mulig å regulere opp budsjettet 
med betydelige beløp i økonomimelding 1/2016. I ettertid viser tallene at en for stor del ble lagt til 
innenfor Helse og omsorg på bekostning av Oppvekst og kultur.  
 
Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2016 at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter, og at regnskapet er ført i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Økonomisk oversikt - drift  
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger 25.339.309,79 26.609.124,00 26.609.124,00 25.137.744,75 
Andre salgs- og leieinntekter 54.429.366,46 53.965.038,00 53.965.038,00 47.819.626,79 
Overføringer med krav til motytelse 89.258.254,11 72.332.940,00 67.332.940,00 69.784.394,35 
Rammetilskudd 298.881.152,00 273.731.000,00 273.731.000,00 252.642.403,00 
Andre statlige overføringer 34.121.723,64 36.564.000,00 30.564.000,00 37.527.233,51 
Andre overføringer 35.528.797,96 33.939.046,00 31.039.046,00 38.389.209,42 
Skatt på inntekt og formue 209.670.512,98 231.996.277,00 228.196.277,00 238.902.616,83 
Eiendomsskatt 49.743.031,37 49.500.000,00 48.750.000,00 44.288.968,40 
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum driftsinntekter 796.972.148,31 778.637.425,00 760.187.425,00 754.492.197,05 
 
 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 402.232.772,38 402.266.044,00 390.705.537,00 385.996.616,09 
Sosiale utgifter 72.958.537,71 74.445.064,00 72.752.935,00 72.330.570,42 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 105.309.664,51 96.217.734,00 87.647.734,00 95.351.103,20 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 107.967.683,12 110.187.902,00 110.127.902,00 111.086.966,81 
Overføringer 62.478.671,98 59.817.715,00 59.817.715,00 71.546.488,81 
Avskrivninger 34.962.499,00 33.597.706,00 23.597.706,00 34.145.047,00 
Fordelte utgifter -5.016.196,42 -3.141.191,00 -1.372.191,00 -4.808.498,79 
Sum driftsutgifter 780.893.632,28 773.390.974,00 743.277.338,00 765.648.293,54 
 
 
Brutto driftsresultat 16.078.516,03 5.246.451,00 16.910.087,00 -11.156.096,49 
 
 
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte 11.284.790,30 10.735.000,00 9.775.000,00 9.306.191,19 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3.468.897,00 1.500.000,00 1.500.000,00 383.058,00 
Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum eksterne finansinntekter 14.753.687,30 12.235.000,00 11.275.000,00 9.689.249,19 
 
 
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 20.867.329,83 21.725.003,00 24.225.003,00 17.973.556,41 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 24.199.160,00 25.039.000,00 26.039.000,00 22.408.890,00 
Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum eksterne finansutgifter 45.066.489,83 46.764.003,00 50.264.003,00 40.382.446,41 
 
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -30.312.802,53 -34.529.003,00 -38.989.003,00 -30.693.197,22 
 
 
Motpost avskrivninger 34.962.499,00 33.597.706,00 23.597.706,00 34.145.047,00 
Netto driftsresultat 20.728.212,50 4.315.154,00 1.518.790,00 -7.704.246,71 
 
 
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 310.034,67 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne fond 843.918,44 3.158.110,00 3.158.110,00 22.345.393,77 
Sum bruk av avsetninger 1.153.953,11 3.158.110,00 3.158.110,00 22.345.393,77 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 -23.100,00 3.176.900,00 5.913.989,77 
Avsatt til disposisjonsfond 3.722.765,00 3.722.765,00 0,00 4.089.387,82 
Avsatt til bundne fond 10.654.297,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.827.734,80 
Sum avsetninger 16.650.661,00 7.473.264,00 4.676.900,00 14.331.112,39 
 
 
Regnskapsmessig mindreforbruk 5.231.504,61 0,00 0,00 310.034,67 
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Økonomisk oversikt - investering  
 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom 7.412.584,00 4.000.000,00 4.000.000,00 6.080.211,20 
Andre salgsinntekter 147.663,50 0,00 0,00 -188.524,00 
Overføringer med krav til motytelse 100.798,00 0,00 0,00 300.000,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 46.918.323,10 69.870.000,00 68.670.000,00 45.408.414,21 
Statlige overføringer 955.000,00 0,00 0,00 570.000,00 
Andre overføringer 865.300,00 0,00 0,00 2.322.000,00 
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum inntekter 56.399.668,60 73.870.000,00 72.670.000,00 54.492.101,41 
 
 
Utgifter     
Lønnsutgifter 4.175.441,83 0,00 0,00 4.406.320,76 
Sosiale utgifter 5.976,09 0,00 0,00 228.359,76 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 202.663.622,35 294.180.000,00 287.680.000,00 198.385.679,51 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer 47.765.786,30 69.870.000,00 68.670.000,00 45.678.414,21 
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fordelte utgifter 1.800,00 0,00 0,00 -221.181,50 
Sum utgifter 254.612.626,57 364.050.000,00 356.350.000,00 248.477.592,74 
 
 
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 2.543.745,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.711.592,99 
Utlån 10.752.610,90 12.000.000,00 12.000.000,00 14.667.012,00 
Kjøp av aksjer og andeler 14.616.692,00 14.617.600,00 1.500.000,00 1.877.860,00 
Dekning av tidligere års udekket 20.994.191,01 20.994.191,00 0,00 21.618.119,01 
Avsatt til ubundne investeringsfond 2.182.000,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til bundne investeringsfond 2.816.291,23 0,00 0,00 2.562.456,00 
Sum finansieringstransaksjoner 53.905.530,14 49.611.791,00 15.500.000,00 42.437.040,00 
 
 
Finansieringsbehov 252.118.488,11 339.791.791,00 299.180.000,00 236.422.531,33 
 
 
Dekket slik:     
Bruk av lån 230.477.346,60 323.174.192,00 297.180.000,00 209.032.395,67 
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 5.360.036,23 2.000.000,00 2.000.000,00 4.253.193,40 
Overført fra driftsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne investeringsfond 1.664.413,28 0,00 0,00 642.751,25 
Bruk av bundne investeringsfond 12.343.093,00 12.344.000,00 0,00 0,00 
 
 
Sum finansiering 252.118.488,11 339.791.791,00 299.180.000,00 215.428.340,32 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -20.994.191,01 
 
 
 
Fauske 14. februar 2017 
 
 
Geir Mikkelsen 
Rådmann 
           Jonny Riise 
           Regnskapssjef 
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Oversikt - balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015 
EIENDELER   
Anleggsmidler 2.324.168.517,42 2.073.623.851,75 
Herav:   
Faste eiendommer og anlegg 1.313.102.958,38 1.098.380.886,38 
Utstyr, maskiner og transportmidler 29.724.661,87 26.910.857,87 
Utlån 65.538.035,57 60.145.454,90 
Aksjer og andeler 37.853.509,00 23.351.517,00 
Pensjonsmidler 877.949.352,60 864.835.135,60 
 
 
Omløpsmidler 277.667.966,15 258.446.766,37 
Herav:   
Kortsiktige fordringer 50.418.284,57 36.775.531,25 
Konserninterne kortsiktige fordringer 2.066.449,40 1.068.257,40 
Premieavvik 45.215.277,49 49.392.572,79 
Aksjer og andeler 132.499.995,00 129.031.098,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 47.467.959,69 42.179.306,93 
 
 
SUM EIENDELER 2.601.836.483,57 2.332.070.618,12 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 345.136.056,28 300.028.392,76 
Herav:   
Disposisjonsfond 8.416.645,93 4.693.880,93 
Bundne driftsfond 27.540.340,66 30.073.055,10 
Ubundne investeringsfond 4.198.792,64 3.681.205,92 
Bundne investeringsfond 21.019.150,12 18.202.858,89 
Regnskapsmessig mindreforbruk 5.249.740,62 310.034,67 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,00 -20.994.191,01 
Kapitalkonto 289.311.384,43 274.661.546,38 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -10.599.998,12 -10.599.998,12 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0,00 0,00 
 
 
Langsiktig gjeld 2.119.061.807,00 1.800.944.325,98 
Herav:   
Pensjonsforpliktelser 1.090.933.878,99 1.058.773.492,97 
Andre lån 1.028.127.928,01 742.170.833,01 
 
 
Kortsiktig gjeld 137.658.738,51 231.099.781,59 
Herav:   
Kassekredittlån 0,00 78.931.374,44 
Annen kortsiktig gjeld 136.475.499,93 149.225.588,29 
Konsernintern kortsiktig gjeld 797.426,00 891.177,28 
Premieavvik 385.812,58 2.051.641,58 
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2.601.856.601,79 2.332.072.500,33 
 
 
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto 84.205.859,85 1.983.206,45 
Herav:   
Ubrukte lånemidler 84.205.859,85 1.983.206,45 
Motkonto til memoriakontiene -84.205.859,85 -1.983.206,45 



 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
Regnskapsskjema 1A - drift     
 
Skatt på inntekt og formue 209.670.512,98 231.996.277,00 228.196.277,00 238.902.616,83 
Ordinært rammetilskudd 298.881.152,00 273.731.000,00 273.731.000,00 252.642.403,00 
Skatt på eiendom 49.743.031,37 49.500.000,00 48.750.000,00 44.288.968,40 
Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre generelle statstilskudd 34.121.723,64 36.564.000,00 30.564.000,00 37.527.233,51 
Sum frie disponible inntekter 592.416.419,99 591.791.277,00 581.241.277,00 573.361.221,74 
 
 
Renteinntekter og utbytte 11.284.790,30 10.735.000,00 9.775.000,00 9.306.191,19 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3.468.897,00 1.500.000,00 1.500.000,00 383.058,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 20.867.329,83 21.725.003,00 24.225.003,00 17.973.556,41 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 24.199.160,00 25.039.000,00 26.039.000,00 22.408.890,00 
Netto finansinnt./utg. -30.312.802,53 -34.529.003,00 -38.989.003,00 -30.693.197,22 
 
 
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 -23.100,00 3.176.900,00 5.913.989,77 
Til ubundne avsetninger 3.722.765,00 3.722.765,00 0,00 4.089.387,82 
Til bundne avsetninger 10.654.297,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.827.734,80 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 310.034,67 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne avsetninger 843.918,44 3.158.110,00 3.158.110,00 22.345.393,77 
Netto avsetninger -13.223.108,89 -2.041.555,00 -1.518.790,00 9.514.281,38 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Til fordeling drift 546.606.909,57 552.947.120,00 540.733.484,00 550.682.305,90 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 541.357.168,95 552.947.120,00 540.733.484,00 550.372.271,23 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5.249.740,62 0,00 0,00 310.034,67 
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Regnskapsskjema 2A - investering  
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Investeringer i anleggsmidler 254.612.626,57 364.050.000,00 356.350.000,00 248.477.592,74 
Utlån og forskutteringer 10.752.610,90 12.000.000,00 12.000.000,00 14.667.012,00 
Kjøp av aksjer og andeler 14.616.692,00 14.617.600,00 1.500.000,00 1.877.860,00 
Avdrag på lån 2.543.745,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.711.592,99 
Dekning av tidligere års udekket 20.994.191,01 20.994.191,00 0,00 21.618.119,01 
Avsetninger 4.998.291,23 0,00 0,00 2.562.456,00 
Årets finansieringsbehov 308.518.156,71 413.661.791,00 371.850.000,00 290.914.632,74 
 
 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 230.477.346,60 323.174.192,00 297.180.000,00 209.032.395,67 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 7.412.584,00 4.000.000,00 4.000.000,00 6.080.211,20 
Tilskudd til investeringer 1.820.300,00 0,00 0,00 2.892.000,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 46.918.323,10 69.870.000,00 68.670.000,00 45.408.414,21 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5.460.834,23 2.000.000,00 2.000.000,00 4.553.193,40 
Andre inntekter 147.663,50 0,00 0,00 -188.524,00 
Sum ekstern finansiering 292.237.051,43 399.044.192,00 371.850.000,00 267.777.690,48 
 
 
Overført fra driftsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av avsetninger 14.007.506,28 12.344.000,00 0,00 642.751,25 
Sum finansiering 308.518.156,71 413.661.791,00 371.850.000,00 269.920.441,73 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -20.994.191,01 
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Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 
 
  Regnskap Reg. budsj. Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
Område: 1 Politisk 
  10 Politikk 8.498.432 9.305.538 9.372.700 10.056.009 
Sum område: 1 Politisk 8.498.432 9.305.538 9.372.700 10.056.009 
 

Område: 2 Administrasjon 
  20 Rådmann stab 27.889.599 30.053.386 28.997.587 29.216.521 
Sum område: 2 Administrasjon 27.889.599 30.053.386 28.997.587 29.216.521 
 

Område: 3 Plan og kommunaltekniske tjenester 
  30 Vei og gatelys 7.662.413 8.050.920 7.866.914 7.397.628 
  32 Eiendomsforvaltning 35.297.687 35.250.904 38.150.904 42.924.562 
  33 Plan og utvikling 5.593.712 7.569.245 6.099.679 5.137.579 
Sum område: 3 Plan og kommunaltekniske tjen 48.553.811 50.871.069 52.117.497 55.459.769 
 

Område: 4 Oppvekst og kultur 
  40 Skole 121.639.992 118.275.986 115.005.097 115.603.970 
  41 Barnehage 55.768.534 61.596.643 61.249.232 56.226.616 
  42 Barne og familie 21.895.343 13.620.450 27.993.358 20.717.795 
  44 Kultur 15.965.073 16.307.259 16.091.323 13.908.073 
Sum område: 4 Oppvekst og kultur 215.268.942 209.800.338 220.339.010 206.456.454 
 

Område: 5 Helse og omsorg 
  21 Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 5.730.832 6.189.526 6.600.600 5.361.596 
  51 Helse og omsorg felles 2.233.806 2.150.998 2.163.599 2.363.014 
  52 Institusjon (inkl bem.knt) 74.463.593 77.922.309 69.399.333 69.374.559 
  53 Hjemmetjenesten 80.140.602 82.432.652 84.699.039 74.497.919 
  54 Fauske storkjøkken 3.218.104 3.657.508 2.283.612 3.688.222 
  55 Helse 37.064.969 36.226.783 34.313.303 35.639.469 
  57 Nav 18.281.682 18.792.501 15.346.328 15.031.548 
Sum område: 5 Helse og omsorg 221.133.588 227.372.277 214.805.814 205.956.328 
 

SUM DRIFTSOMRÅDER 521.344.372 527.402.608 525.632.608 507.145.081  
 
Område: 7 Fellesområder 
  90 Fellesområder 20.012.797 25.544.512 15.100.876 43.227.190 
 
Sum Fordelt 541.357.169 552.947.120 540.733.484 550.372.271 
 

  



                                Årsregnskap 2016 

 9 

Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet 
  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
Ansvar: 4000 ADMINISTRASJON HELSE 
  Utgifter 0 0 0 184.178 
Sum ansvar: 4000 ADMINISTRASJON HELSE 0 0 0 184.178 
 

Ansvar: 5428 NY BARNEHAGESTRUKTUR - UTRE 
  Utgifter 0 0 0 144.942 
  Inntekter 0 0 0 -28.988 
Sum ansvar: 5428 NY BARNEHAGESTRUKTUR -  0 0 0 115.954 
 

Ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLER 
  Utgifter 2.782.000 0 0 140.000 
  Inntekter -600.000 0 0 -2.322.000 
Sum ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLE 2.182.000 0 0 -2.182.000 
 

Ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM. 
  Utgifter 0 0 0 950 
Sum ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/AD 0 0 0 950 
 

Ansvar: 6011 Valnesfjord skole/Flerbrukshall 
  Utgifter 14.694.290 115.000.000 115.000.000 11.515.958 
  Inntekter -14.694.290 -115.000.000 -115.000.000 -7.213.748 
Sum ansvar: 6011 Valnesfjord skole/Flerbruksh 0 0 0 4.302.211 
 

Ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 
  Utgifter 174.992.660 182.000.000 182.000.000 162.427.069 
  Inntekter -174.992.660 -182.000.000 -182.000.000 -162.427.069 
Sum ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-f 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6022 SAMLOKALISERING TEKNISKE TJE 
  Utgifter 0 0 0 298.940 
  Inntekter 0 0 0 -308.836 
Sum ansvar: 6022 SAMLOKALISERING TEKNISK 0 0 0 -9.897 
 

Ansvar: 6024 STRANDPROMENADEN OPPGRADE 
  Utgifter 77.848 0 0 3.556.473 
  Inntekter -15.570 0 0 -702.150 
Sum ansvar: 6024 STRANDPROMENADEN OPPG 62.278 0 0 2.854.323 
 

Ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING 
  Utgifter 53.284 1.000.000 1.000.000 1.803.957 
  Inntekter -53.284 -1.000.000 -1.000.000 -379.991 
Sum ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYG 0 0 0 1.423.966 
 

Ansvar: 6039 VENTEKOSTNADER SKOLESTRUK 
  Utgifter 0 0 0 401.067 
  Inntekter 0 0 0 -37.144 
Sum ansvar: 6039 VENTEKOSTNADER SKOLEST 0 0 0 363.923 
 

Ansvar: 6040 FINNEID SKOLE 
  Utgifter 13.046.346 5.500.000 5.500.000 10.354.367 
  Inntekter -13.046.346 -5.500.000 -5.500.000 -10.354.366 
Sum ansvar: 6040 FINNEID SKOLE 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6041 BREDBAND VALNESFJORD 
  Utgifter 2.125.000 1.700.000 0 0 
  Inntekter -2.125.000 -1.700.000 0 0 
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  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
Sum ansvar: 6041 BREDBAND VALNESFJORD 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6042 OPPGRADERING MASKINPARK 
  Utgifter 0 0 0 944.974 
  Inntekter 0 0 0 -944.974 
Sum ansvar: 6042 OPPGRADERING MASKINPAR 0 0 0 -0 
 

Ansvar: 6043 HAUAN LYSLØYPE UTBEDRING 
  Utgifter 0 0 0 243.375 
  Inntekter 0 0 0 -243.375 
Sum ansvar: 6043 HAUAN LYSLØYPE UTBEDRIN 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6044 TILLEGGSINVESTERING UTSTYR S 
  Utgifter 1.998.237 6.000.000 0 0 
  Inntekter -1.998.237 -6.000.000 0 0 
Sum ansvar: 6044 TILLEGGSINVESTERING UTST 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6050 FAUSKE HELSETUN, FASE 1 
  Utgifter 0 0 0 157.446 
  Inntekter 0 0 0 -31.489 
Sum ansvar: 6050 FAUSKE HELSETUN, FASE 1 0 0 0 125.957 
 

Ansvar: 6058 SAGATUN RENOVERING 2013 
  Utgifter 0 0 0 1.072.623 
  Inntekter 0 0 0 -223.417 
Sum ansvar: 6058 SAGATUN RENOVERING 2013 0 0 0 849.206 
 

Ansvar: 6059 BUEN FASE 1 BOKOLLEKTIV/BOFE 
  Utgifter 1.375.621 0 0 1.372.434 
  Inntekter -1.375.621 0 0 -1.372.434 
Sum ansvar: 6059 BUEN FASE 1 BOKOLLEKTIV/ 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6071 FAUSKE IDRETTSHALL NYTT DEKK 
  Utgifter 69.825 0 0 1.610.081 
  Inntekter -13.965 0 0 -1.610.081 
Sum ansvar: 6071 FAUSKE IDRETTSHALL NYTT  55.860 0 0 -0 
 

Ansvar: 6073 MUSIKKBINGER SULITJELMA OG V 
  Utgifter 0 0 0 1.078.105 
  Inntekter 0 0 0 -627.621 
Sum ansvar: 6073 MUSIKKBINGER SULITJELMA  0 0 0 450.484 
 

Ansvar: 6074 BRANNSIKRING ARKIV SERVICETO 
  Utgifter 0 0 0 125.000 
  Inntekter 0 0 0 -125.000 
Sum ansvar: 6074 BRANNSIKRING ARKIV SERVI 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6076 SVØMMEBASSENG SULITJELMA R 
  Utgifter 3.974.640 6.400.000 0 0 
  Inntekter -3.974.640 -6.400.000 0 0 
Sum ansvar: 6076 SVØMMEBASSENG SULITJEL 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6078 SULITJELMA BARNEHAGE 
  Utgifter 1.428.647 9.050.000 9.050.000 381.788 
  Inntekter -1.428.647 -9.050.000 -9.050.000 -76.358 
Sum ansvar: 6078 SULITJELMA BARNEHAGE 0 0 0 305.431 
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  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
 

Ansvar: 6080 ALLAKTIVITETSHUS 
  Utgifter 291.028 0 0 4.418.611 
  Inntekter -57.562 0 0 -875.673 
Sum ansvar: 6080 ALLAKTIVITETSHUS 233.466 0 0 3.542.938 
 

Ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALL 
  Utgifter 0 0 0 69.763 
  Inntekter 0 0 0 -4.858 
Sum ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOT 0 0 0 64.905 
 

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

Ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG 
  Utgifter 0 0 0 861.956 
  Inntekter -955.000 0 0 -861.956 
Sum ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG -955.000 0 0 -0 
 

Ansvar: 6087 KUNSTGRESSBANE SULITJELMA 
  Utgifter 0 0 0 2.391.899 
  Inntekter 0 0 0 -1.289.120 
Sum ansvar: 6087 KUNSTGRESSBANE SULITJEL 0 0 0 1.102.779 
 

Ansvar: 6089 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG 
  Utgifter 10.002.934 11.200.000 11.200.000 434.220 
  Inntekter -8.741.102 -8.940.000 -8.940.000 -434.220 
Sum ansvar: 6089 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG 1.261.833 2.260.000 2.260.000 0 
 

Ansvar: 6140 VANNFORSYNING 
  Utgifter 7.212.304 8.500.000 8.500.000 10.049.840 
  Inntekter -7.212.304 -8.500.000 -8.500.000 -10.049.840 
Sum ansvar: 6140 VANNFORSYNING 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6160 AVLØP,RENSING, NETT 
  Utgifter 1.605.695 4.500.000 4.500.000 5.336.855 
  Inntekter -1.605.695 -4.500.000 -4.500.000 -5.336.855 
Sum ansvar: 6160 AVLØP,RENSING, NETT 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6180 VEGPROSJEKTER 
  Utgifter 590.904 200.000 200.000 8.369.024 
  Inntekter -1.090.216 -200.000 -200.000 -2.257.259 
Sum ansvar: 6180 VEGPROSJEKTER -499.313 0 0 6.111.764 
 

Ansvar: 6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN 
  Utgifter 1.250.000 1.600.000 1.600.000 0 
  Inntekter -1.250.000 -1.600.000 -1.600.000 0 
Sum ansvar: 6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6185 GATELYS 
  Utgifter 0 0 0 3.376.988 
  Inntekter 0 0 0 -952.966 
Sum ansvar: 6185 GATELYS 0 0 0 2.424.022 
 

Ansvar: 6200 BYGG EIENDOM INVESTERINGER 
  Utgifter 7.002.508 8.500.000 14.900.000 7.631.155 
  Inntekter -7.002.508 -8.500.000 -14.900.000 -7.631.155 
Sum ansvar: 6200 BYGG EIENDOM INVESTERING 0 0 0 -0 
 

Ansvar: 6204 IT-INVESTERINGER 
  Utgifter 2.560.002 2.600.000 2.600.000 1.794.128 
  Inntekter -2.560.002 -2.600.000 -2.600.000 -1.794.128 
Sum ansvar: 6204 IT-INVESTERINGER 0 0 0 0 
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  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
 

 

Ansvar: 6205 INFRASTRUKTUR MOBIL OMSORG 
  Utgifter 0 0 0 2.925.132 
  Inntekter 0 0 0 -2.925.132 
Sum ansvar: 6205 INFRASTRUKTUR MOBIL OMS 0 0 0 -0 
 

Ansvar: 6428 NY BARNEHAGESTRUKTUR UTRED 
  Utgifter 0 0 0 122.763 
  Inntekter 0 0 0 -22.613 
Sum ansvar: 6428 NY BARNEHAGESTRUKTUR U 0 0 0 100.150 
 

Ansvar: 6520 IDRETT OG FRILUFT-INVESTERINGE 
  Utgifter 0 0 0 200.000 
  Inntekter 0 0 0 -300.000 
Sum ansvar: 6520 IDRETT OG FRILUFT-INVESTE 0 0 0 -100.000 
 

Ansvar: 6800 PLAN UTVIKLING 
  Utgifter 9.659.053 300.000 300.000 2.427.905 
  Inntekter -9.659.053 -2.560.000 -2.560.000 -4.642.849 
Sum ansvar: 6800 PLAN UTVIKLING 0 -2.260.000 -2.260.000 -2.214.944 
 

Ansvar: 6999 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAK 
  Utgifter 51.723.530 49.611.791 15.500.000 42.463.321 
  Inntekter -54.064.655 -49.611.791 -15.500.000 -63.036.772 
Sum ansvar: 6999 INTERNE FINANSIERINGSTRA -2.341.124 0 0 -20.573.451 
 

Ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegård 
  Utgifter 0 0 0 961.418 
  Inntekter 0 0 0 -190.048 
Sum ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegå 0 0 0 771.370 
 

Ansvar: 7003 FAUSKE KIRKE -OPPGRADERING KI 
  Utgifter 0 0 0 531.911 
  Inntekter 0 0 0 -433.212 
Sum ansvar: 7003 FAUSKE KIRKE -OPPGRADERI 0 0 0 98.699 
 

T O T A L T 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
  



                                Årsregnskap 2016 

 13 

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper 

 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  
 
Regnskapsprinsipper 
 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet 
gjøres ikke.  
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, 
enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 
 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er 
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en 
handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre 
kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er 
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. 

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

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

Klassifisering av gjeld 

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

Vurderingsregler 
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store 
årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk 
av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  
 
 
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. 
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Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens 
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- 
og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig 
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 

Selvkostberegninger 
 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger 
beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14. 
 
Mva-plikt og mva-kompensasjon 
 
Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige 
virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen 
gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 
 
 

Note nr. 2 Organisering av den kommunale virksomhet 
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Note nr. 3 Endring i Arbeidskapital 
 Regnskap 2016 Regnskap 2015 
 
 
OMLØPSMIDLER   
Endring betalingsmidler 5.288.652,76 -18.536.016,46 
Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 
Endring kortsiktige fordringer 14.640.945,32 4.452.228,47 
Endring premieavvik -4.177.295,30 -10.603.212,95 
Endring aksjer og andeler 3.468.897,00 383.058,00 
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 19.221.199,78 -24.303.942,94 
 
 
KORTSIKTIG GJELD   
Endring kortsiktig gjeld (B) 93.441.043,08 19.447.355,80 
 
 
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 112.662.242,86 -4.856.587,14 
 

 
 
 

NOTE nr. 4: Garantier gitt av kommunen 
 
Tabellen viser Fauske kommunes, andel nedkvittert garantibeløp pr. 31.12.2016   
 

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12 

Garanti gitt til Bank 
Garantibeløp 

pr 31.12 
Garantien 

utløper 

Fauske Parkering AS DNB 5 965 516 19.09.2036 

Salten Brann IKS KLP-Kommunekreditt 1 680 000 25.09.2030 

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 2 298 900 05.07.2035 

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 555 428 15.12.2021 

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 3 570 000 15.09.2045 

Veipakke Salten AS KLP-Kommunekreditt 8 680 923 01.07.2025 

Veipakke Salten AS KLP-Kommunekreditt 11 115 034 01.07.2025 

Veipakke Salten AS Nordea 7 040 000  

Sum garantier   42 592 076   

 

Note nr. 5 Langsiktig gjeld 

 
  

Grupper Opprinnelig Restgjeld 31.12.2016
Total 1 134 221 635 932 225 830 1,88 %
3 mnd Nibor 425 057 000 418 663 210 1,82 %
0336 KLP Kommunekreditt 148 850 000 148 850 000 1,78 % NIBOR3M 0,7% Flytende 25.02.2056
KBN-20120611 KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 1,86 % NIBOR3M 0,7% Flytende 22.12.2042
KBN-20130740 KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 1,85 % NIBOR3M 0,7% Flytende 21.12.2043
KBN-20160103 KommunalBanken 148 850 000 148 850 000 1,83 % NIBOR3M 0,7% Flytende 28.02.2056
Fastrente 536 364 635 381 638 380 1,97 %
KBN-20090330 KommunalBanken 277 744 635 135 550 200 1,98 % Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KBN-20150082 KommunalBanken 47 540 000 45 460 090 1,96 % Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150083 KommunalBanken 153 300 000 146 593 090 1,96 % Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150084 KommunalBanken 57 780 000 54 035 000 1,97 % Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
P.t. rente 172 800 000 131 924 240 1,80 %
KBN-20100403 KommunalBanken 72 800 000 58 240 040 1,80 % Ordinær p.t. 0,0% Flytende 16.07.2040
KBN-20110740 KommunalBanken 100 000 000 73 684 200 1,80 % Ordinær p.t. 0,0% Flytende 06.12.2030

Margin Rentetype Fastrente utløpsdato SluttdatoKreditor Nåværende Rentetype / 



                                Årsregnskap 2016 

 16 

Note nr. 6 Minimumsavdrag i hht. Kommunelovens § 50 
 

Avdrag Regnskap 
2016 

Regulert budsjett 
2016 

Opprinnelig budsjett 
2016 

Regnskap 
2015 

Betalte avdrag  26 742 905  27 039 000   28 039 000       24 120 483 

Beregnet minste lovlige 
avdrag 

 
23 059 040 

      
         16 751 305 

          
Differanse 3 683 865        0 0        7 369 178 
Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. 

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

  Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Kommunens samlede fordringer      1.227.774,40      1 068 257,40  

      

Herav fordring på Fauske Eiendom KF      1.227.774,40      1 068 257,40  

      

      

Kommunens samlede gjeld 1.479.320,00      1 496 982,50  

      

Herav kortsiktig gjeld til Fauske Eiendom KF 1.479.320,00      1 496 982,50  

 
 
Note nr. 8 Strykninger 
Det er ikke foretatt strykninger i regnskapet for 2016 
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Note nr. 9 Pensjonsforpliktelser og kostnader 
KLP 
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Statens Pensjonskasse 
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Note nr. 10 Anleggsregister 

 
 
GRUPPE 1 = EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende 

GRUPPE 2 = Anleggsmaskiner, maskiner,inventar og utstyr,verktøy, transportmidler og lignende 

GRUPPE 3 = Brannbiler, parkeringspalsser, tekniske anlegg (va), renseanlegg 

GRUPPE 4 = boliger, skoler, barnehager,idrettshaller, veier og ledningsnett 

GRUPPE 5 = forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem, kulturbygg, brannstasjoner og lignende  

GRUPPE 6 = Tomtegrunn, nærings og boligarealer  

 
 
Note 11 Større investeringsprosjekter 

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

 

Prosjekt  Budsjett 2016   Forbruk 2016  

Ny skole Valnesfjord     115 000 000        14 694 290  

Ny skole Vestmyra     182 000 000      174 992 660  

Finneid skole         5 500 000        13 046 346  

Traffiksikker skoleveg       11 200 000        10 002 934  

Svømmebasseng Sulitjelma         6 400 000          3 974 640  
 
 
 
Note 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 

 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
Avsetninger 45.619.284,86 26.193.856,00 4.676.900,00 37.321.722,07 
Bruk av avsetninger 15.161.459,39 15.502.110,00 3.158.110,00 22.988.145,02 
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 20.994.191,01 
Netto avsetninger 30.457.825,47 10.691.746,00 1.518.790,00 -6.660.613,96 
  

  GRUPPE 1   GRUPPE 2   GRUPPE 3   GRUPPE 4   GRUPPE 5   GRUPPE 6 Sum

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16 16 533 944       31 860 030         263 205 009        782 688 731        187 767 138        11 482 772          1 293 537 624  

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger -                      -                        -371 100              -                        -                        -371 100           

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.15 -6 603 904        -14 679 810        -53 605 987        -76 954 782        -27 513 069        -                        -179 357 552   

Bokført verdi 01.01.16 9 930 040          17 180 220         209 599 022        705 362 849        160 254 069        11 482 772          1 113 808 972  

Tilgang i året 4 558 239          2 860 124            24 633 612          226 802 411        4 258 027            867 115               263 979 528     

Avgang i året -                      -                        -                        -                        -                        -                      

Delsalg i året -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Årets ordinære avskrivinger -1 895 517        -2 738 552          -11 919 532        -14 552 030        -3 855 249           -                        -34 960 880      

Årets nedskrivinger -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Årets reverserte nedskrivinger -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Bokført verdi 31.12.16 12 592 762       17 301 792         222 313 102        917 613 230        160 656 847        12 349 887          1 342 827 620  
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Note 13: Kapitalkonto 
 

 
 
 
Note 14 Premieavvik og betydningen det har på kommunens arbeidskapital  
     
Reglene om regnskapsføring av premieavvik, har over flere år medført at den utgiftsførte  
pensjonen blir lavere enn det som faktisk er betalt, ved at staten har innført et  kostnadskorreksjonselement i 
kommuneregnskapet.    
 
Ved utgangen av 2016 har Fauske kommune opparbeidet et samlet netto premieavvik  
på 44,8 mill. kroner, d.v.s. som er utbetalt men enda ikke utgiftsført. Hele dette beløpet  
er imidlertid 'belastet kommunens likviditet, siden det er utbetalt. Tilsvarende tall pr. 31.12.2015 var på 47,3, mill. kr. 
 
Note nr. 15 Selvkostområder 
Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn 
fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter 
(frie inntekter) 
 

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 274 661 546,38 

Salg av anleggsmidler

Av- og nedskrivning av anleggsmidler 34 962 499,00    

Aktivering av anleggsmidler 252 498 375,00 

Salg av aksjer og andeler

Nedskriving av aksjer og andeler 114 694,00         

Kjøp av aksjer og andeler 14 616 692,00    

Oppskrivning av aksjer og andeler

Aktivering av pensjonsmidler 13 114 217,00    

Mottatte avdrag på utlån 5 360 036,23      

Av- og nedskrivning på utlån

Utlån 10 752 610,90    

Oppskrivning utlån

Bruk av midler fra eksterne lån 230 477 346,60 

Avdrag på eksterne lån 26 742 905,00    

Endring pensjonsforpliktelser KLP 32 160 386,02    

Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. Forpliktelse KLP

UTGÅENDE BALANSE 289 311 384,43 
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2016
Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Totalt

Gebyrinntekter 17 485 909 11 446 468 28 932 377
Øvrige driftsinntekter 2 041 327 1 564 887 3 606 214

Driftsinntekter 19 527 236 13 011 355 32 538 591
Direkte driftsutgifter 10 316 900 7 256 629 17 573 529
Avskrivningskostnad 6 460 746 3 364 556 9 825 303
Kalkulatorisk rente (1,68 %) 2 405 162 1 145 523 3 550 685
Indirekte netto driftsutgifter 459 315 439 652 898 967

Driftskostnader 19 642 123 12 206 361 31 848 484
Resultat -114 887 804 994 690 107
Kostnadsdekning i % 99,4 % 106,6 % 102,2 %

Fremførbart underskudd 01.01 -1 313 694 -2 599 470 -3 913 164
+ Inndekning av fremførbart underskudd 0 804 994 804 994
- Underskudd til fremføring -114 887 0 -114 887
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,68 %) -23 090 -36 997 -60 087

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -1 451 671 -1 831 473 -3 283 144
Gebyrinntekter 17 485 909 11 446 468 28 932 377
Gebyrgrunnlag 17 600 796 10 641 474 28 242 270

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 99,3 % 107,6 % 102,4 %

Slamtømming 2016
Regnskap

2016
Etterkalkyle 

selvkost
1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 
AVG.PLIKT

872 559 759 867

Driftsinntekter 872 559 759 867
11** Varer og tjenester 21 971 21 971
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 574 540 574 540

Direkte driftsutgifter 596 511 596 511
Direkte kapitalkostnader 0 0

Indirekte driftsutgifter (netto) 17 402
Indirekte kostnader 0 17 402
Driftskostnader 596 511 613 913
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond 0
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond

Resultat 276 048 145 954
Kostnadsdekning i % 146,3 % 123,8 %

Selvkostfond 01.01 625
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 145 954
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 1 239

Selvkostfond 31.12 147 819
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2016 
Etterkalkyle selvkost 

Renovasjon 

Gebyrinntekter 224 700  
Øvrige driftsinntekter   

Driftsinntekter 224 700  
Direkte driftsutgifter 2 450  
Indirekte netto driftsutgifter 0  

Driftskostnader 2 450  
Resultat 222 250  

    
  0  
Kostnadsdekning i % 9171,4 % 
    

Selvkostfond 01.01 878 330  
+ Avsetning til selvkostfond 236 492  
    

Selvkostfond 31.12  1 114 822  
 
Note nr. 16 Fond avsetninger og bruk av avsetninger 
 

 
 

Disposisjonsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -4 693 881 -604 493

Avsetninger i regnskapsåret -3 722 765 -4089388

Bruk i regnskapsåret 0

Utgående beholdning -8 416 646 -4 693 881

Bundne driftsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -30 073 055 -49 590 714

Avsetninger i regnskapsåret -10 654 297 -2 827 735

Bruk i regnskapsåret 13 187 011 22 345 394

Utgående beholdning -27 540 341 -30 073 055

Ubundne investeringsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -3 681 206 -4 323 957

Avsetninger i regnskapsåret -2 182 000         

Bruk i regnskapsåret 1 664 413           642 751

Utgående beholdning -4 198 793 -3 681 206

Bundne investeringsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -18 202 859 -15 640 403

Avsetninger i regnskapsåret -2 816 291 -2 562 456

Bruk i regnskapsåret 0

Utgående beholdning -21 019 150 -18 202 859
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Note 17 Øvrige egenkapitalposter 
 
Drift: 

Regnskapsmessig merforbruk 
Regnskap 

2016 
Regulert budsjett 

2016 
Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 

Tidligere opparbeidet merforbruk 0       5 913 989,77  

Årets avsetning til inndekking 0       5 913 989,77  

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0     0,00 

Totalt merforbruk til inndekking 0     0 

Resterende antall år for inndekking        1 og 2 år  

 
Investering 

Udekket beløp Regnskap 2016 
Regulert budsjett 

2016 
Opprinnelig budsjett 2016  Regnskap 2015  

Tidligere udekket beløp  20 994 191,01        

Årets avsetning til inndekking  20 994 191,01                 20 994 191,01     21 618 119,01  

Nytt udekket beløp i regnskapsåret 0,00       20 994 191,01  

Totalt udekket beløp til  inndekking 0       20 994 191,01  

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

Endring av periodisering feriepenger 1994          12 271 998  

Prinsippendring toppfinansieringstilskudd ressurskrevende brukere 2008                       -1 672 000  

Saldo:          10 599 998  

 
 
Note 19 Interkommunalt samarbeid regulert etter Kommunelovens § 27 
 
 
Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK) 
Følgende kommuner inngår i samarbeidet: 

 Fauske kommune 

 Saltdal kommune 

 Sørfold kommune 

 Beiarn kommune 

 Røst kommune 
 
Totale overføringsinntekter fra deltakerkommunene:            701 000,- 
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Note 20  - Interkommunalt samarbeid og eierskap 
 

 
 
 
NOTE nr. 21: Finansielle omløpsmidler 
 
1. Aktiv forvaltning 
 

  Markedsverdi 
31.12.2016 

Markedsverdi 
31.12.2015 

Bokført verdi  
31.12.2016 

Årets resultatførte 
verdiendring 

Anskaffelseskost 

Hjemfallsfond 
plassering Pareto 29 365 723 27 215 360 29 365 723 2 150 363 19 200 000 
Hjemfallsfond 
plassering SB1 
Securities 27 121 712 25 803 178 27 121 712 1 318 534 17 500 000 
Sum 56 487 435 53 018 538 56 487 435 3 468 897 36 700 000 

 
  

2016 2015 2014
Nordlandsmuseet 634 275 618 000 619 000

Salten Regionråd 379 000              372 000        391 000

Salten Friluftsråd 108 680              106 000        103 000

Felles Ansvar i  Salten 196 630 191 500 186 000

Salten kultursamarbeid 147 950              144 060        97 000

Sekretariat kontrollutv. 160 400 157 977 135 000

Salten Kommunerevisjon 1 140 550 1 412 750 1 373 000

RKK Indre Salten 744 856              750 683        700 000

Karrieresenteret Indre Salten 102 040 100 000 100 000

Interkomm. Arkiv i  Nordland 1 410 000           124 000        124 000

Utmarkskomm. Sammensl. 40 000                 40 000           40 000

Salten IUA (akutt forurensn) 35 000                 35 000           35 000

Salten Brann 8 202 592           7 964 795     7 624 056

Samisk bokbuss 15 000                 15 000           15 000

Sceneinstruktøren Indre salten 30 000                 30 000           30 000

Felles legevakt Fauske-Sørf inkl. AMK-sentral 5 820 981           6 011 073     4 227 328       

Helse- og miljøtilsyn 365 000              347 000        400 000

Krisesenteret i  Bodø 741 000              730 000        669 000

Overgrepsmottak Bodø 103 232 332 000 288 000

Sum 20 377 186 19 481 838 17 156 384
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2. Aksjepost SKS 
 

  
Bokført verdi  31.12.2016 Anskaffelseskost 

Kortsiktige aksjer SKS 76 039 000 76 039 000 
 

Finansielle omløpsmidler plassert i enkeltaksjer i SKS er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig 

verdi i tråd med       

regnskapsforskriftens § 8 og God kommunal regnskapsskikk       

Markedsverdi viser markedsverdien på plasseringene pr. 31.12.        

Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.   

    

"Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi  

per 01.01 i regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med 

resultatvirkning."       

       

På grunn av verdiøkning er det i årets driftsregnskap inntektsført til sammen 3.468.897 kr.  

       

"Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble 

kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har 

oppnådd hittil på plasseringen. "       

       

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

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

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

Valutarisiko  Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingninger i valutamarkedet.  

Systematisk risiko i aksjemarkedet 
(generell markedsrisiko)  

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

Usystematisk risiko i 
aksjemarkedet (selskapsrisiko)  

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

 
 

"Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser 

 er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. "   
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Note 22 Aksjer og andeler oppført som anleggsmidler 
 

 
 
 
NOTE nr. 23 Ytelser til ledende personer 
 

Tekst Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert 
pensjonsavtale 

1 110 000 kr. 1 068 000 kr. 

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

0 0 

   
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert 
pensjonsavtale 

1 088 313 kr. 1 062 589 kr. 

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

0 0 

 
Note nr. 24 Revisjonshonorarer 
 

Tekst Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Honorar for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
rådgivning 

1.140.550 kr. 1.412.750 kr.. 

 
  

Regnskap Regnskap

2016 2015

SALTEN KOMMUNEREVISJON, AKSJER. 150 000 150 000

FAUSKE PARKERING AS 2 900 000 2 900 000

FAUSKE LYSVERK, AKSJER 114 700

ISE ENERGI AKSJER 12 343 093

SALTENS BILRUTER, AKSJER 53 525 53 525

SALTEN KRAFTSAMBAND, AKSJER 76 104 76 104

FAUSKEH. BOR.LAG 16 000 16 000

NORD-NORSK ELEVHJEM 30 000 30 000

MYRA BORETTSLAG 24 000 24 000

FAUSKEH.B. BOR.LAG 16 000 16 000

AS GALVANO STANS 253 000 253 000

NORDL. UTBYGGINGSSELSKAP 22 000 22 000

AS SALTEN KARTDATA 50 000 50 000

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 21 844 787 19 571 188

SALTEN REISELIV, AKSJER 25 000 25 000

VEGPAKKE SALTEN 50 000 50 000

T O T A L T 37 853 509 23 351 517
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NOTE nr. 25 Årsverk 
 

  2016 2015 

Antall faste årsverk (budsjett) 647 649 

Antall ansatte 698 712 

Antall kvinner 571 593 

% andel kvinner 82 % 84 % 

Antall menn 127 119 

% andel menn 18 % 17 % 

Antall kvinner ledende stillinger 6 7 

% andel kvinner i ledende stillinger 43 % 44 % 

Antall menn i ledende stillinger 8 9 

% andel menn i ledende stillinger 57 % 56 % 

 
 

Fordeling heltid/deltid   
  2016 2015 

Antall deltidsstillinger 208 216 

Antall ansatte i deltidsstillinger 325 333 

Antall kvinner i deltidsstillinger 288 293 

% andel kvinner i deltidsstillinger 89 % 88 % 

Antall menn i deltidsstillinger 37 40 

% andel menn i deltidsstillinger 11 % 12 % 

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

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

 

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

 Fauske kommune skal ta hensyn til likestilling i alt personalarbeid. 
 



 

 
 
 
Fauske kommune 
 
 
 

ÅRSMELDING 2016 
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1 Rådmannens årsberetning 

1.1  Økonomi 
 

Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal 

rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom revidert budsjett og regnskapet.  

 

Denne framstillingen forutsettes å være dekkende for formelle krav til årsmeldingen, mens 

utfyllende tjenesteinformasjon er tatt inn i kapittel 2. 

 

 

1.2 Driftsregnskapet 
 

Netto driftsresultat for 2016 ble positivt med 20,7 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk 

(«overskudd») utgjorde 5,2 mill. kr, etter avsetninger til fond og overføring til 

investeringsregnskapet. Netto driftsresultat for 2015 var negativt med 7,7 mill. kr.  

 

Hovedårsakene til den betydelige forbedringen i forhold til regulert budsjett kan 

oppsummeres i følgende punkter. 

 

 Redusert tilskudd private barnehager 

 Økt refusjon ressurskrevende tjenester 

 Rimeligere lønnsoppgjør enn forventet 

Generelt er det viktig å understreke at ekstra statstilskudd for mottak av flyktninger, økt  

integreringstilskudd for bosetting av flyktninger og økt eiendomsskatt har bidratt til å skape 

større rom i budsjettet for 2016 sammenlignet med 2015. 

 

Netto driftsresultat for 2016 er solid, og for første gang på mange år har Fauske kommune et 

resultat som gir grunnlag for å styrke egenkapitalen. Dette er det nivået kommunen bør og 

skal ligge på for å ha en forsvarlig driftsøkonomi.  

 

Selv om resultatet for 2016 er meget gledelig, må en ikke slippe taket i de utfordringene som 

fortsatt er til stede. For det første så har Fauske kommune fremdeles en utfordring med for 

høyt driftsnivå. For å få justert driften ned til et akseptabelt nivå, så må aktivitetsnivået i 

Fauske kommune stå i forhold til de inntektene kommunen faktisk har. For det andre er 

disposisjonsfondet fortsatt veldig lite og ingen reell buffer. Netto renteeksponert gjeld har økt 

mye det siste året og er nå 34 % over landsgjennomsnittet. Det er en vesentlig endring. 

Investeringsnivået er svært høyt, og fortsatt gjenstår det prosjekter, spesielt innenfor 

omsorgssektoren. Befolkningsprognosen for den kommende 10-årsperioden viser at det vil bli 

flere eldre i Fauske kommune, og det medfører et behov for en fortsatt vridning av ressurser 

over mot helse- og omsorgssektoren. Det fortsatt økende investeringsnivået betyr at renter og 

avdrag vil utgjøre en stadig større del av driftsutgiftene.  

 

På grunn av det høye investeringsnivået, er kommunens økonomi sårbar for økninger i 

rentenivået i årene som kommer. En økning med 1 prosentpoeng vil medføre flere millioner i 

økte renteutgifter. Dette vil det i utgangspunktet måtte finnes dekning for innenfor den 

ordinære driften i konkurranse med øvrig drift. For å unngå dette foreslår rådmannen at årets 

regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til et eget rentebufferfond, som skal benyttes til å 

dekke fremtidige renteøkninger på lån med flytende rente.  
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Tabell 1 – Resultat 2016 Kommunen samlet  

 

 
 

 

Tabell 2 – Resultat 2016 Driften av enhetene  

 

 
 

Tabell 2 over viser avvikene på de enkelte driftsenheter. Generelt må det sies at økte inntekter 

fra integreringstilskudd og mottak flyktninger, gjorde det mulig å regulere opp budsjettet med 

betydelige beløp i økonomimelding 1/2016. I ettertid viser tallene at en for stor del ble lagt til 

innenfor Helse og omsorg på bekostning av Oppvekst og kultur. Avvikene blir for øvrig 

nærmere gjennomgått under årsmeldingens kapittel 2. 

 

  

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Politisk 8 498 432              9 305 538                 -807 106           

Administrasjon 27 889 599           30 053 386               -2 163 787       

Plan og kommunaltekniske tjenester 48 553 811           50 871 069               -2 317 258       

Oppvekst og kultur 215 268 942         209 800 338             5 468 604         

Helse og omsorg 221 133 588         227 372 277             -6 238 689       

Sum driftsområder 521 344 372         527 402 608             -6 058 236       

Fellesområder -526 575 877       -527 402 608           826 731            

-                     

T O T A L T -5 231 505            -                             -5 231 505       

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Politikk 8 498 432                 9 305 538                 -807 106               

Rådmann stab 27 889 599               30 053 386               -2 163 787            

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 5 730 832                 6 189 526                 -458 694               

Vei og gatelys 7 662 413                 8 050 920                 -388 507               

Eiendomsforvaltning 35 297 687               35 250 904               46 783                   

Plan og utvikling 5 593 712                 7 569 245                 -1 975 533            

Skole 121 639 992            118 275 986            3 364 006              

Barnehage 55 768 534               61 596 643               -5 828 109            

Barne og familie 21 895 343               13 620 450               8 274 893              

Kultur 15 965 073               16 307 259               -342 186               

Helse og omsorg felles 2 233 806                 2 150 998                 82 808                   

Institusjon (inkl bem.knt) 74 463 593               77 922 309               -3 458 717            

Hjemmetjenesten 80 140 602               82 432 652               -2 292 050            

Fauske storkjøkken 3 218 104                 3 657 508                 -439 404               

Helse 37 064 969               36 226 783               838 186                 

Nav 18 281 682               18 792 501               -510 819               

Totalt enheter 521 344 373            527 402 608            -6 058 236            
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Tabell 3 – Resultat 2015 Driften av enhetene fordelt på regnskapsarter 

 

 
 

Avvikene i tabell 3 blir kommentert nærmere under punkt 1.3. 

  

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Fast lønn 320 365 520         330 847 734             -10 482 214       

Overtid 4 344 428              3 826 555                 517 873               

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 50 012 467           38 848 731               11 163 736         

Annen lønn 28 236 527           26 317 028               1 919 499           

Sosiale utgifter 69 091 273           70 060 285               -969 012             

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 87 562 277           84 309 854               3 252 423           

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 97 224 084           100 286 769             -3 062 685          

Overføringsutgifter 34 222 618           32 092 015               2 130 603           

Rente og finansutgifter 62 700                   -                             62 700                 

Avsetninger til fond 5 312 155              -                             5 312 155           

Avskrivninger 493 926                 -                             493 926               

Sum utgifter 696 927 975         686 588 971             10 339 004         

Refusjoner syke- og fødselspenger -21 309 066          -19 726 312             -1 582 754          

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -50 603 069          -49 899 249             -703 820             

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -66 800 584          -51 745 428             -15 055 156       

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -35 752 796          -37 796 046             2 043 250           

Bruk av fond -843 918               -19 328                     -824 590             

Motpost avskrivninger -274 169               -                             -274 169             

Sum inntekter -175 583 603       -159 186 363           -16 397 240       

T O T A L T 521 344 372         527 402 608             -6 058 236          
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Tabell 4 – Resultat 2016 Fellesområder  

 

 
 

Fellesområder består av diverse områder som ikke er naturlig å plassere under 

resultatenhetene. Postene som inngår her er blant annet rammetilskudd, alle skatteinntekter, 

konsesjonskraft og kvotekraft, tilskudd til interkommunal virksomhet, selvkostområder og 

premieavvik på pensjon. Fellesområder viser for 2016 netto merforbruk på 0,8 mill. kr.  

 

 

  

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Fast lønn 6 146 204                    5 866 160                 280 044               

Overtid 718 910                       523 548                     195 362               

Annen lønn 26 500                          26 400                       100                       

Sosiale utgifter 3 867 264                    4 384 779                 -517 515             

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 10 131 078                  7 917 768                 2 213 310           

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 10 743 599                  9 901 133                 842 466               

Overføringsutgifter 14 854 284                  14 479 700               374 584               

Kjøp av konsesjonskraft 11 771 406                  11 566 000               205 406               

Skatt på kvotekraft 1 628 100                    1 680 000                 -51 900               

Rente og finansutgifter 45 003 790                  46 764 003               -1 760 213          

Avsetninger til fond 9 064 907                    5 222 765                 3 842 142           

Dekning av tidligere års merforbruk -                                -23 100                     23 100                 

Overføring til investeringsregnskapet 2 273 599                    2 273 599                 -                       

Avskrivninger 34 468 573                  33 597 706               870 867               

Sum utgifter 150 698 214               144 180 461             6 517 753           

Refusjoner syke- og fødselspenger -593 652                      -47 000                     -546 652             

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -34 181 803                -33 816 104             -365 699             

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -550 919                      -814 200                   263 281               

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -10 524 105                -9 265 000                -1 259 105          

Rammetilskudd -298 881 152              -273 731 000           -25 150 152       

Skatt på inntekt og formue -209 670 513              -231 996 277           22 325 764         

Eiendomsskatt -49 743 031                -49 500 000             -243 031             

Salg av konsesjonskraft -17 343 621                -17 442 000             98 379                 

Salg av kvotekraft -6 030 000                  -6 000 000                -30 000               

Aksjeutbytte -9 039 441                  -8 960 000                -79 441               

Rente og finansinntekter -5 714 246                  -3 275 000                -2 439 246          

Bruk av fond -310 035                      -3 138 782                2 828 747           

Motpost avskrivninger -34 691 573                -33 597 706             -1 093 867          

Sum inntekter -677 274 091              -671 583 069           -5 691 022          

T O T A L T -526 575 877              -527 402 608           826 731               
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1.3 Nærmere om avvik mellom budsjett og regnskap 

1.3.1 Lønn 
 

I 2016 er det for første gang på svært lenge kun et lite merforbruk på lønn totalt sett. Dette 

skyldes bl.a. et rimeligere lønnsoppgjør enn forventet. Øvrig mindreforbruk på faste 

lønnsposter henger sammen med betydelig grad av vakanser i faste stillinger. Dette veies i 

stor grad opp av økte vikarutgifter.  

 

 

Tabell 5 – Netto merforbruk lønn 

 

 
 

  

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

Politikk 2 731 253            3 079 120            -347 868           

Rådmann stab 17 355 632          17 873 986          -518 354           

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 3 893 823            4 669 236            -775 413           

Vei og gatelys 2 112 833            2 428 805            -315 972           

Plan og utvikling 6 312 042            6 320 044            -8 002               

Skole 100 348 922       95 135 190          5 213 732         

Barnehage 25 971 099          26 131 689          -160 590           

Barne og familie 41 041 682          39 362 801          1 678 881         

Kultur 10 844 513          11 119 077          -274 564           

Helse og omsorg felles 1 760 087            1 747 122            12 965               

Institusjon (inkl bem.knt) 64 605 461          67 434 100          -2 828 639       

Hjemmetjenesten 69 906 913          69 915 267          -8 354               

Fauske storkjøkken 2 725 616            2 878 186            -152 570           

Helse 26 166 054          26 803 294          -637 240           

Nav 5 873 946            5 215 819            658 127            

Fellesområder 6 297 962            6 369 108            -71 146             

T O T A L T 387 947 837       386 482 844       1 464 993         
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Tabell 6 – Netto vikarutgifter 2016 vs. 2015 

 

 
           * Beløpene for 2015 er justert for lønnsvekst 2016 (2,3%) 

 

Tabell 6 viser at justert for lønnsvekst er det brukt 6,2 mill. kr mer til vikarer sammenlignet 

med 2015. Her må det legges til at usikkerhet rundt ressursbruk i forbindelse med mottak av 

flyktninger påvirker tallene for 2016 for Barn- og familieenheten, og til dels også for skoler 

(voksenopplæring). 

 

 

1.3.2  Sosiale utgifter 
 

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

 

 

  

Regnskap Regnskap Endring

2016 2015*

Politikk 45 197               41 593               3 604               

Rådmann stab 279 454             1 118 089          -838 635         

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) -259 112           -244 704           -14 408           

Vei og gatelys 318 445             278 730             39 715             

Eiendomsforvaltning -                      -140 184           140 184           

Plan og utvikling 44 002               209 654             -165 652         

Skole 7 346 619          4 580 121          2 766 498       

Barnehage 2 220 486          1 880 452          340 034           

Barne og familie 1 831 539          336 350             1 495 189       

Kultur 682 864             644 567             38 297             

Helse og omsorg felles -9 480                -203 228           193 748           

Institusjon (inkl bem.knt) 10 678 730       9 880 732          797 998           

Hjemmetjenesten 9 000 255          8 086 699          913 556           

Fauske storkjøkken 103 797             416 888             -313 091         

Helse 917 304             1 347 502          -430 198         

Nav -152 271           -415 944           263 673           

Fellesområder 125 258             -845 898           971 156           

-                      -                   

T O T A L T 33 173 086       26 971 419       6 201 667       
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1.3.3 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 
 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon omfatter formelt også 

kjøp av eksterne vikartjenester. Da disse i praksis er knyttet til lønnsområdet og utfordringene 

knyttet til vikarbruk, er de i stedet tatt med som en del av netto vikarutgifter, jf. tabell 5.  

 

 

Tabell 7 – Merforbruk kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 

(ekskl. kjøp av eksterne vikartjenester) 

 

 
 

Samlet merforbruk for disse postene utgjorde 5,4 mill. kr i 2016.  

 

En stor andel av merforbruket, ca. 2,2 mill. kr, er knyttet til mottak/bosetting av flyktninger. 

Både akuttmottak og økt bosetting av flyktninger i 2016, ga store økninger på inntektssiden. I 

ettertid viser det seg at utgiftssiden ble betydelig større enn budsjettert. 

 

 

Tabell 8 – Konti med større merforbruk kjøp av varer og tjenester  

 

 

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

Politikk 3 267 024     3 172 351            94 673           

Rådmann stab 9 092 804     9 948 698            -855 894       

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 277 196         228 312                48 884           

Vei og gatelys 4 044 929     3 519 351            525 578         

Eiendomsforvaltning 50 159           -                        50 159           

Plan og utvikling 3 861 254     3 865 714            -4 460            

Skole 13 762 709   12 653 140          1 109 569     

Barnehage 2 995 208     3 296 634            -301 426       

Barne og familie 12 379 424   10 147 315          2 232 109     

Kultur 6 489 103     5 344 370            1 144 733     

Helse og omsorg felles 104 783         48 500                  56 283           

Institusjon (inkl bem.knt) 10 817 986   11 661 488          -843 502       

Hjemmetjenesten 6 833 965     7 613 694            -779 729       

Fauske storkjøkken 6 669 698     7 097 694            -427 996       

Helse 5 616 384     4 618 569            997 815         

Nav 1 299 651     1 094 024            205 627         

Fellesområder 10 131 078   7 917 768            2 213 310     

T O T A L T 97 693 355   92 227 622          5 465 733     

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

VEDLIKEHOLD/SERVICE 6 447 671     3 858 864            2 588 807     

HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 10 203 209   8 988 102            1 215 107     

INVENTAR OG UTSTYR 4 035 511     2 467 984            1 567 527     

EDB-UTSTYR 857 817         513 530                344 287         

KJØP AV LEGETJENESTER 1 760 309     1 151 503            608 806         

KJØP AV TOLKETJENESTER 264 625         -                        264 625         
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Avviket på vedlikehold/service er knyttet til selvkostområdet og påvirker ikke kommunens 

drift. Husleie har et avvik som følge av at det måtte leies ytterligere arealer til opplæring da vi 

fikk tre nye flyktningmottak i kommunen. Merforbruket på inventar og utstyr er også knyttet 

til økt mottak og bosetting av flyktninger.  

 

 

1.3.4 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
 

Tabell 9 – Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon  

 

 
 

På disse postene er det et mindreforbruk totalt sett som i hovedsak skyldes lavere overføringer 

til private barnehager enn budsjettert. 

 

 

1.3.5 Internkjøp/internsalg 
 

Internkjøp og internsalg er ikke reelle utgifter eller inntekter, men kun en omfordeling mellom 

de ulike resultatenhetene. Netto merinntekt på denne posten kommer til fradrag på 

merforbruket på de ordinære utgiftspostene, jf. tabell 3 og 4. 

 

 

1.3.6  Skatt og rammetilskudd 
 

Som tabell 4 viser, er det store avvik på postene rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. 

Dette har sin årsak i etterligning av to store selskaper som ga betydelig større skatteinngang 

enn forutsatt i 2015. Endringsavregningen for de to skattyterne skjedde i oktober 2015, og ble 

overført til kommunen ved skatteoppgjøret for desember 2015. I 2016 er dette trukket tilbake 

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

Politikk 1 300 947            1 676 000            -375 053           

Rådmann stab 1 098 968            1 130 000            -31 033             

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 618 247               485 000               133 247            

Vei og gatelys 1 958 226            2 853 830            -895 604           

Eiendomsforvaltning 38 150 904          38 150 904          -                     

Plan og utvikling -                        5 000                    -5 000               

Skole 4 981 245            3 863 700            1 117 545         

Barnehage 28 902 198          33 342 000          -4 439 802       

Barne og familie 2 439 853            3 066 000            -626 147           

Kultur 1 177 225            1 723 105            -545 880           

Institusjon (inkl bem.knt) -232 836              -                        -232 836           

Hjemmetjenesten 3 692 607            2 586 000            1 106 607         

Fauske storkjøkken 29 425                  -                        29 425               

Helse 12 033 224          10 445 230          1 587 994         

Nav 1 073 853            960 000               113 853            

Fellesområder 10 743 599          9 901 133            842 466            

T O T A L T 107 967 683       110 187 902       -2 220 219       
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gjennom fordelingsoppgjør mellom kommune og stat (selskapsskatt går i hovedsak til staten). 

Reduksjonen er så kompensert gjennom økt inntektsutjevning. Totalt ble sum skatt og 

rammetilskudd 3 mill. kr. høyere enn budsjettert. 

 

 

1.3.7  Finansinntekter/finansutgifter 
 

Rente- og avdragsutgifter viser 1,7 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere renter 

gjennom året enn beregnet, samt noe forskjøvet tidspunkt for låneopptak. 

 

Når det gjelder finansinntekter ble disse 2,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes i sin 

helhet høyere avkastning på aktiv forvaltning enn budsjettert.  

 

 

1.4 Investeringsregnskapet 
 

De største investeringene i 2016 fremgår av tabell 10 nedenfor. 

 

 

Tabell 10 – Større investeringsprosjekt 2016 (brutto utgift) 

 

Prosjekt  Budsjett 2016   Forbruk 2016  

Ny skole Valnesfjord     115 000 000        14 694 290  

Ny skole Vestmyra     182 000 000      174 992 660  

Finneid skole         5 500 000        13 046 346  

Trafikksikker skoleveg       11 200 000        10 002 934  

Svømmebasseng Sulitjelma         6 400 000          3 974 640  
 

Det er bokført investeringer på til sammen 255 mill. kr inkl. mva. i 2016. 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

Fordeling på enkeltprosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B i årsregnskapet. 

 

De store investeringsprosjektene er nærmere kommentert i egen årsmelding fra Fauske 

Eiendom KF. 
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1.5 Nøkkeltall/analyse 
 

De mest sentrale indikatorene er: 

 

 Netto driftsresultat/resultatgrad 

 Likviditet  

 Langsiktig gjeld 

 Egenkapital 

 

 

1.5.1 Netto driftsresultat/resultatgrad 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto resultatgrad de siste 4 årene.  

 

 

Tabell 11 – Utvikling resultatgrad  

 

 
 

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer, og er et 

mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

mener netto driftsresultat som andel av sum driftsinntekter (netto resultatgrad) bør ligge på ca. 

2 % for at økonomien kan betegnes som sunn. Fauske kommune har for 2016 en resultatgrad 

på 2,6 %. Dette er en kraftig forbedring sammenlignet med de senere årene. 

 

 

1.5.2 Likviditet 
 

Kommunens likviditet avgjør i hvilken utstrekning kommunen evner å dekke sine kortsiktige 

betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller, med andre ord om kommunen er i stand til å 

betale lønn til sine ansatte og betale regninger fra sine leverandører etter hvert som de 

forfaller. 

 

Trekker vi kortsiktig gjeld fra omløpsmidlene framkommer det som kalles arbeidskapitalen. 

Denne viser hva kommunen sitter igjen med hvis alle disse postene gjøres om til kontanter. 

 

  

2016 2015 2014 2013

Sum dri fts inntekter i  regnskapet 796 972 148 754 492 197 716 681 906 712 117 943

Netto dri ftsresultat i  regnskapet 20 728 213 -7 704 247 -20 662 550 6 107 000

Netto resultatgrad 2,60 % -1,02 % -2,88 % 0,86 %
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Tabell 12 – Nøkkeltall likviditet 

 

 
         * fratrukket trekk kassekreditt 

 

Tabellen over viser at arbeidskapitalen er betydelig bedre i 2016 sammenlignet med 2015 og 

2014, men at dette først og fremst skyldes nye låneopptak  

 

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i %, og bør som 

tommelfingerregel være større enn 2. Tallet for Fauske kommune i 2016 er 2,02. 

 

Arbeidskapital og likviditetsgrad 1 er interessant i forhold til å se trender over tid, men er 

altfor upresist fordi det inneholder beløp som ikke er likvide på kort sikt samt at de inneholder 

ubrukte lånemidler som er øremerket investeringer. 

 

Likviditetsgrad 2 (driftslikviditetsandelen) tar hensyn til at ikke alle omløpsmidler er 

tilgjengelig til enhver tid. Det er derfor justert for kommunens finansplasseringer, ubrukte 

lånemidler, samt premieavvik (som ikke er reelle omløpsmidler). Dette nøkkeltallet bør som 

tommelfingerregel være større enn 1, og tabellen viser at likviditetsgrad 2 for 2016 er på 0,13. 

 

Likviditetsgrad 2 er som nevnt innledningsvis det nøkkeltallet som gir best informasjon om 

likviditetssituasjonen på kort sikt. Den viser at den likvide situasjonen per 31.12.2016 fortsatt 

er for svak. Samtidig ser vi at driftslikviditeten er styrket de to siste årene. Dette har direkte 

sammenheng med forbedrede driftsresultater i 2015 og spesielt i 2016. 

 

Arbeidskapitalen
2016 2015 2014 2013

Omløpsmidler 277 668       258 447     282 751         289 042     

Kortsiktig gjeld 137 659       231 100     250 549         132 021     

Arbeidskapital 140 009       27 347       32 202            157 021     

Avtale kvotekraft -18 090        -24 120     -30 150          -36 180     

Kortsiktig gjeld fratrukket Kvotekraft gjeld 119 569       206 980     220 399         95 841       

Likviditetsgrad 1
2016 2015 2014 2013

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 2,02 1,12 1,13 2,19

Sum omløpsmidler* 277 668       179 515     164 995         289 042     

Ubrukte lånemidler 84 207          1 983         176                 62 194       

Finansielle papirer 132 500       129 031     128 674         126 194     

Balanseført premieavvik netto 45 215          49 393       56 317            41 223       

Mest likvide omløpsmidler 15 746          -892           -20 172          59 431       

Likviditetsgrad 2
2016 2015 2014 2013

Mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld 0,13 0,00 -0,09 0,62
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Likviditetsgrad 1 og 2 viser kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen per 31.12.2016. For å få et 

mer utdypende bilde av situasjonen, er det mer interessant å se på beholdningen på 

hovedfoliokonto (den konto som brukes til alle inn- og utbetalinger i kommunen).  

 

 

Figur 1 – Utvikling likviditet 2016 virkelige tall mot likviditetsbudsjett 

 

 
 

I den løpende drift er kommunen avhengig av å ha tilstrekkelig tilgjengelig likviditet til å 

betale lønn og andre løpende forpliktelser. Figuren viser at Fauske kommune i store deler av 

året er avhengig av betydelig kassekreditt for å dekke løpende forpliktelser. 

 

Oppsummert viser tallene at Fauske kommune på tross av positiv utvikling i 2016 har en 

likviditet som er altfor svak. Det er tre hovedårsaker til dette. For det første har driftsnivået 

over flere år vært for høyt, noe som betyr at vi betaler mer ut til lønn og kjøp av varer og 

tjenester, enn vi får inn av inntekter. Det andre er positivt premieavvik på 47 mill. kr som 

påvirker likviditeten direkte. Det tredje er at en stor del av egenkapitalfondene er benyttet til 

både drift og investeringer de siste 3 årene. 
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1.5.3 Lånegjeld 
 

Tabell 13 nedenfor viser kommunens rente- og avdragsbelastning som andel av brutto 

driftsinntekter.  

 

 

Tabell 13 – Andel renter og avdrag av brutto driftsinntekter 

 

 
 

 

Tallene viser ingen stor endring de siste årene. Det er viktig å understreke at konsekvensene 

av de store låneopptakene de siste årene vil slå inn for fullt i fra og med 2017. 

 

 

1.5.4 Egenkapital - fondsbeholdning 
 

Tabell 14 – Oversikt fondsbeholdning 

 

 
       * Eventuell avsetning av årets regnsskapsmessige mindreforbruk (5,2 mill. kr) kommer i tillegg 

 

Som tabell 14 viser, er den samlede fondsbeholdningen noe styrket fra 2015 til 2016.  

 

 

1.5.4.1 Ubundne fondsmidler 
Disposisjonsfond skal bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts- og 

investeringsregnskapet. 

 

Per 31.12.2016 er det til sammen 8,4 mill. kr avsatt på disposisjonsfond.  

 

Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i 

investeringsregnskapet. Per 31.12.2016 er beholdningen 4,2 mill. kr. Denne består i hovedsak  

spillemiddelfond på 3,3 mill. kr. 

 

 

1.5.4.2 Bundne fondsmidler  
Bundne fondsmidler består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Felles for disse 

er at de er bundet opp av eksterne aktører i form av tilskudd, øremerkede midler og gaver. 

2016 2015 2014 2013

Brutto driftsinntekter 796 972 000 754 492 000 716 682 000       708 193 000       

Rente og avdragskostnad 45 067 000    40 382 000   40 339 000         36 333 000         

Rente og avdragskostnads andel av brutto driftsinntekter 5,65 % 5,35 % 5,63 % 5,13 %

Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013

Disposisjonsfond 8 416 646        4 693 881        604 000 7 992 000

Ubundne investeringsfond 4 198 793        3 681 206 4 324 000 29 403 000

Sum frie egenkapitalfond 12 615 439      8 375 087        4 928 000        37 395 000      

Bundne driftsfond 27 540 342      30 073 056 49 590 000 59 689 000

Bundne investeringsfond 21 019 150      18 202 859 15 640 000 11 318 000

Sum bundne egenkapitalfond 48 559 492      48 275 915      65 230 000      71 007 000      

Totalt 61 174 931      56 651 002      70 158 000      108 402 000    
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Midlene kan ikke benyttes fritt av kommunen, men kun benyttes til de formål de er bestemt 

for. Per 31.12.2016 består bundne driftsfond av 27,5 mill. kr (herav hjemfallsfondet på 11,7 

mill. kr og næringsfond på 2,1 mill. kr). Bundne investeringsfond utgjør 21 mill. kr og består i 

hovedsak av ekstraordinære nedbetalinger fra kunder på Husbankens formidlingslån. 

 

 

1.5.5 Finansielle plasseringer 
 

Fauske kommune har plassert midler fra tidligere hjemfallsutbetalinger i såkalt aktiv 

forvaltning i henholdsvis Pareto og Sparebank 1 Forvaltning. 

 

 

Tabell 15 – Oversikt urealisert verdiendring aktiv forvaltning  

 

Plassering 31.12.2015 31.12.2016 Endring 

Hjemfallsfond Plassering Pareto 27 215 29 366 2 150 

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning 25 803 27 122 1 319 

Utvikling samlet portefølje 53 018 56 488 3 470 

 

 

Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 

finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god 

avkastning. Urealisert verdistigning i 2016 utgjør 3,47 mill. kr fordelt med 2,15 mill. kr på 

Pareto og 1,32 mill. kr på Sparebank 1 Forvaltning.  

 

Her er det viktig å understreke at verdien på fondsplasseringene må sees i sammenheng med 

størrelsen på tilhørende avsetning under egenkapitalen (Hjemfallsfondet). Dette fondet har en 

saldo på 11,7 mill. kr, og er den disponible delen av plasseringen. Differansen skyldes at 

fondet er benyttet til å finansiere større investeringer de siste årene (tilskudd SKS Arena og 

kjøp av aksjer i Indre Salten Energi), uten at det er foretatt tilsvarende nedsalg av plasseringen 

i aktiv forvaltning.  

 

Differansen mellom verdien av plasseringen på 56,5 mill. kr og egenkapitalfondet på 11,7 

mill. kr er derfor «lån» av ordinære driftslikvider. Rådmannen vurderer fortløpende hvorvidt 

det skal foretas et delvis nedsalg slik at plasseringen blir i samsvar med reell størrelse på 

egenkapitalfondet. Slik utviklingen har vært det siste året er det vurdert som mest økonomisk 

lønnsomt å la pengene stå i aktiv forvaltning inntil videre. 

 

 

1.5.5.1 Pareto 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto Aksje Norge 

A og Pareto høyrente.  

 

Pareto Aksje Norge A er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut 

fra de ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet 

risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som 

forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper 

med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er 

solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. 
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Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 

industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi 

fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i 

hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon 

ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for 

banker, pensjonskasser og forsikringsselskap. 

 

 

Figur 2 – Utvikling gjennom året Pareto  

 

 
 

 

1.5.5.2 Sparebank 1 Forvaltning 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente og 

aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement.  

 

 

Figur 3 – Utvikling gjennom året Sparebank 1 Forvaltning  

 

 

1.6 Foreløpig KOSTRA-statistikk 
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Tabellene nedenfor viser en del sentrale nøkkeltall fra KOSTRA-statistikkene for 2016. Vi 

gjør oppmerksom på at tallene for 2016 er foreløpige tall. Reviderte tall vil offentliggjøres av 

Statistisk sentralbyrå i juni 2017. 

 

 

Tabell 16 – Utvikling KOSTRA Fauske kommune 2014-2016 

 

 
 

 

  

Utvalgte nøkkeltall

Fauske Fauske  Fauske
Kostragruppe 

12 Nordland

Landet 

uten Oslo

2014 2015 2016 2016 2016 2016

Finansielle nøkkeltall

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -2,5 -0,6 2 3,5 3,2 4,1

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern        48 871        51 181        52 272              56 178        56 202        52 141 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 217,8 235,6 262,9 219,7 230,7 215,2

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern        53 375        70 896        90 436              78 659        70 401        65 929 

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern      128 466      134 277      142 359            136 799      137 542      137 534 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern        14 252        14 160        14 256              15 395        13 803        12 893 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern          2 851          3 249          3 373                 3 460          3 299          2 540 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern      103 131        97 400      104 726            132 741      117 027      112 036 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern          4 902          4 218          4 910                 3 941          3 942          3 540 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern          9 261        10 012        10 232                 9 954        10 173          8 870 

Brutto driftsutgifter til Politisk styring , i kr. pr. innb.              726              899              994                    554              605              397 

Brutto driftsutgifter til  Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.              161              219              140                    144              147              103 

Brutto driftsutgifter til  Administrasjon, i kr. pr. innb.          4 522          4 036          3 542                 4 241          4 738          3 621 

Dekningsgrader

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,1 94,6 96,3 91,9 92,4 91,5

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 14,1 8,6 8,1 9,2 9,6 7,8

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,8 12,1 12,3 12,3 11,1 10,7

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,7 9,1 8,3 10,5 8,8 9,1

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 90,5 91,3 93,8 95,2 95

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 14 13,8 13,6 8,7 14 13

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,4 6,7 6,8 : 5,8 4,9

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 38 39 40 27 28 21

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern      170 764      173 279      203 054            185 777      185 474      187 458 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev, konsern      122 764      124 897      131 366            130 788      125 121      111 952 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 11,5 11,2 11,7 11,9 11,5 14,1

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern      207 500      194 501      206 242            408 713      230 714      246 456 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern  1 408 112  1 388 759  1 308 978         1 176 439  1 125 144  1 099 177 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)          2 686          2 519          2 982                 3 005          3 678          3 391 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)          1 716          2 035          2 410                 3 236          2 912          3 782 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)          2 045          2 045          2 083                 2 726          2 820          2 656 

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern        69 164        68 680        71 569            118 382      112 527      135 959 
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1.7 Personal  

1.7.1 Etikk 
 

Fauske kommune legger stor vekt på åpenhet, redelighet og ansvar i all sin virksomhet, både 

for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til 

den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter å 

forholde seg lojal til de vedtak som er truffet. Åpenhet, redelighet og ansvar skal være 

grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til innbyggere.  

 

Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer 

Kommunens etiske retningslinjer gjennomgås årlig i avdelingene.  

 

Fokus (kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem) 
Høsten 2016 oppgraderte kommunen arkiv- og saksbehandlingssystemet fra WebSak Basis til 

WebSak Fokus, et full-elektronisk arkivsystem. Fauske kommune ønsker en god og åpen 

dialog, ikke bare med sine ansatte, men også med sine innbyggere. Postlister er tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside. Alle brukere av WebSak Fokus har hatt gjennomgang av 

offentlighetsloven og forvaltningsloven, samt at rutiner for gradering av innkommende og 

utgående post er gjennomgått. 

 

Kommunens hjemmeside og Facebook 
Det er viktig for Fauske kommune å få ut informasjon til så mange som mulig på kortest 

mulig tid. Til dette brukes kommunens hjemmeside og Facebook.  

 

Intervju 
I forbindelse med tilsettinger gjennomføres intervju med påfølgende referansesjekk. Under 

intervjuene er bl.a. etikk og lojalitet sentrale tema. 

 

Medarbeidersamtale/daglig drift 

Etiske holdninger og retningslinjer er tema i de årlige medarbeidersamtalene. Kommunen har 

for øvrig lav terskel for å ta opp hendelser med den enkelte ansatte dersom det er ønske om 

endret adferd. Dette gjøres der det anses nødvendig, og så raskt som mulig etter en eventuell 

hendelse  

 

 

1.7.2 Likestilling 
 

I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjennomføres det flere tiltak i Fauske 

kommune.  

 

Ved tilsettinger oppfordres alle kandidater uansett kjønn til å søke ledige stillinger.  

 

Kommunen har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere for 

kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen de siste årene er at 

denne differansen reduseres.  

 

Det arbeides kontinuerlig i kommunen med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger. 

Dette er et likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de 

aller fleste uønskede «småstillingene». Partssammensatt utvalg vedtok 20.9.2016 en 
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anbefaling om at grunnbemanningen i pleie/omsorg økes gradvis over fire år til alle stillinger 

er minimum 80 %. Dette har kommunestyret fulgt opp i budsjettvedtaket for 2017.  

 

Alder er ikke et diskvalifiserende kriterium ved ansettelser i Fauske kommune, en prøver 

alltid å ansette den søkeren som totalt sett har de beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til 

saklige kriterier.  
 

 

1.7.3 Sykefravær 
 

Vi ser en svak positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune i 

2016 sammenlignet med året før: 

 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. desember 2015:  9,2 % 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. desember 2016:  8,7 %  

 

Kurvene følger samme generelle utviklingstrekk for begge år, med noen unntak. Som vanlig 

preges vinterhalvåret av høyest fravær, med en kraftig reduksjon i sommermånedene. Spesielt 

i februar og november ser vi en reduksjon i sykefraværet på hhv. 1,9 % og 1,5 % i forhold til 

2015. 

 

Korttidsfraværet er redusert med 0,1 %. Langtidsfraværet er redusert med 0,4 % og er dermed 

hovedårsaken til den totale nedgangen. 

 

 

Figur 4 – Utvikling sykefravær 2015 vs. 2016  

 

  
 

  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

TOTALT 2015 11,0 % 11,3 % 10,1 % 9,4 % 9,7 % 8,8 % 6,3 % 6,9 % 8,7 % 8,9 % 9,7 % 9,2 %

TOTALT 2016 10,2 % 9,4 % 9,4 % 10,3 % 9,7 % 8,4 % 6,3 % 7,0 % 8,8 % 8,6 % 8,2 % 8,6 %

MÅL 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %
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Endring på de ulike samhandlingsområdene: 

 

     2015  2016  Endring 

 Helse og omsorg: 10,4 %  11,0 %  + 0,6 % 

 Oppvekst og kultur: 8,6 %   7,2 %    - 1,4 %  

 Rådmannens stab: 7,2 %   6,3 %               - 0,9 % 

 

Både områdene Rådmannens stab og Oppvekst og kultur kan vise til en positiv utvikling 

sammenlignet med året før. Dessverre har Helse og omsorg hatt en oppgang i sitt sykefravær, 

og siden dette er den største sektoren med tanke på antall ansatte medfører det at kommunens 

totale nedgang ikke blir større enn 0,5 %. 

 

Fauske kommune har et mål om at det gjennomsnittlige sykefraværet ikke skal overstige 7 %. 

For å styrke arbeidet med sykefraværsoppfølging, er det i budsjettet for 2017 vedtatt å ansette 

en nærværsrådgiver som skal arbeide målrettet med sykefraværet sammen med lederne. 

Sykefraværet i 2016 var som nevnt ovenfor på 8,7 %. Dersom sykefraværet reduseres fra  

8,7 % til 7 %, så vil det utgjøre en besparelse for kommunen på ca. 6-7 mill. kr.  

 

 

1.8 Internkontrolltiltak for å sikre betryggende kontroll 
 

Kommuneloven § 23.2 omhandler rådmannens internkontroll. Det fremkommer der at 

rådmannen skal se til at virksomheten er gjenstand for ”betryggende kontroll”, uten at dette er 

konkretisert eller operasjonalisert fra lovgiver eller departement. 

 
Risikovurderinger er et svært viktig grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av 

risiko utføres og dokumenteres på ulike nivåer og i ulike dokumenter i kommunen, men er ikke 

helhetlig utformet. Rådmannen vurderer at det fortsatt er et behov for et mer helhetlig grep og 

ytterligere formaliseringer. 

 

Dagens IKT-systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god 

måte, både knyttet til personalmessige forhold, effektuering av økonomiske forpliktelser og i  

saksbehandling.  

 

Fauske kommune har implementert et kvalitets- og styringsverktøy kalt Risk Manager. Her 

har kommunen felles dokumentsamling og avvikssystem. Alle ansatte, både fast ansatte og 

midlertidig ansatte har tilgang til dette.  

 

I dokumentsamlingen ligger til enhver tid siste oppdaterte og gjeldende rutiner, prosedyrer og 

skjema for kommunen.  Det er også linket opp til aktuelt lovverk. Hver enhet har sitt område 

som er gjeldende for underliggende avdelinger. Servicefunksjoner som servicetorg, personal 

og lønn, innkjøp og IKT og sikkerhet har fellesfunksjoner som gjelder for hele kommunen. 

 

Avvikssystemet er elektronisk. Ansatte har sin profil tilknyttet sitt arbeidssted hvor de kan 

melde avvik på HMS, tjenestekvaliteten, forbedringsforslag, informasjonssikkerhet og intern 

varsling. Avviket sendes direkte til nærmeste leder for behandling. Nærmeste leder blir varslet 

om avviket via e-post med en tidsfrist for lukking. Melder kan følge avviket hele tiden så 

fremt det ikke er meldt anonymt, og vil få en e-post når avviket er lukket.   
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2 Resultatvurdering samhandlingsområder   
 

Tabellen nedenfor viser netto forbruk per samhandlingsområde i 2016.  

 

 

Tabell 17 – Netto forbruk per samhandlingsområde 2016  

 

 
 

 

2.1  Oppvekst og kultur 
 

Tabell 18 – Netto forbruk 2016 for Oppvekst og kultur  

 

 
 

 

Samhandlingsområdet for oppvekst og kultur gikk med 5,5 mill. kr i merforbruk. Enhet skole, 

barnehage og kultur gikk samlet sett med et mindreforbruk, og merforbruket knytter seg derav 

hovedsakelig til inntekts- og utgiftsberegninger for barn- og familieenheten, herav spesielt 

flyktningtjenesten. I tillegg kommer de regnskapsmessige justeringene på ca. 3,5 mill. kr 

mellom årene 2015 og 2016 som gir manglende inntekter i 2016.  

 

Situasjonen med både økt bosetting av flyktninger og etablering og drift av tre mottak i 

kommunen, har gitt kommunen betydelige merinntekter. Samtidig har det vært utfordrende å 

forutse den tilsvarende utgiftssiden. I ettertid viser det seg at flyktningtjenesten har fått tilført 

for knappe ressurser i forhold til den økte aktiviteten.  

 

Diverse andre utgiftene løper videre et stykke inn i 2017 (bl.a. leieavtaler og 

arbeidskontrakter) og vil til en viss grad påvirke neste års resultat også etter nedleggelse av 2 

av 3 mottak. 

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Politisk 8 498 432              9 305 538                 -807 106           

Administrasjon 27 889 599           30 053 386               -2 163 787       

Plan og kommunaltekniske tjenester 48 553 811           50 871 069               -2 317 258       

Oppvekst og kultur 215 268 942         209 800 338             5 468 604         

Helse og omsorg 221 133 588         227 372 277             -6 238 689       

Sum driftsområder 521 344 372         527 402 608             -6 058 236       

Fellesområder -526 395 424       -527 402 608           1 007 184         

-                     

T O T A L T -305 261 836       -300 030 331           -5 231 505       

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                    2 016                    

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 639 992       118 275 986       3 364 006         

Barnehage 55 768 534          61 596 643          -5 828 109       

Barne og familie 21 895 343          13 620 450          8 274 893         

Kultur 15 965 073          16 307 259          -342 186           

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 215 268 942       209 800 338       5 468 604         
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Nye Vestmyra skole ble tatt i bruk i august 2016, og uteområdet skal være klart til skolestart 

2017. For nye Valnesfjord skole er grunnarbeidet godt i gang, og det jobbes samtidig med 

flere prosjekter knyttet til nye barnehagelokaler og utnyttelse av ledige skolelokaler. 

 

Sykefraværet i samhandlingsområdet er redusert i løpet av 2016. Området har ikke nådd 

kommunens felles mål på 7 %, men fra januar 2016 til januar 2017 er fraværet redusert fra  

8,8 % til 8,3 %. Dette innebærer en nedgang på 0,5 % for året. 

 

 

2.1.1 Skole 
 

Enhet skole har et merforbruk på 3,3 mill. kr i regnskap 2016. Merforbruket skyldes i all 

hovedsak følgende områder: 

 Økte utgifter til vikarinnleie  

 Midlertidig øking av bemanning knyttet til enkeltbarn 

 Ikke-budsjetterte husleieutgifter  

 Økte utgifter knyttet til barn bosatt utenfor kommunen 

 

Sykefraværet i skolene ligger fortsatt høyt, og har medført økte utgifter knyttet til vikar.  

 

Tiltakene knyttet til budsjett 2016 og skole: 

 Leieavtalen for Hauan grendehus er reforhandlet, årlige husleieutgifter er redusert med 

150 000,- per 1.1.2017 

 Leieavtalen for brakkerigg Vestmyra ble avviklet per 30. juni 2016 

 Reduksjon spesialpedagogisk tilbud ble gjennomført per 30. juni 2016  

 Reduksjon transporttjenester gjennomført per 30. juni 2016  

 Reduksjon ett lærerårsverk Vestmyra skole gjennomført fra august 2016  

 

Tabellen nedenfor viser oversikt over antall barn i skolene i Fauske kommune for skoleåret 

2016-2017 rapportert i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Tallene viser et høyere 

elevtall i Sulitjelma enn det som er reelt pr 31.12.2016, da også barn fra mottaket er med i 

GSI-oversikten for inneværende skoleår. Tallet oppgitt i parentes er dagens barnetall i 

Sulitjelma.  

 

 

Tabell 19 – Antall barn i skolene i Fauske kommune 2016-2017  

 

Antall elever 2016-2017 
 

Sammenligning 
tidligere år 

Navn 
1.  2.  3.  4 5.  6. 7. 8.  9.  10.  Totalt 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Fauske 111 108 110 98 102 102 121 117 100 107 1076 1080 1096 

Erikstad skole 15 20 15 16       66 140 136 

Finneid skole 15 20 17 27       79 161 159 

Hauan skole 11 19 14 16       60 84 90 

Sulitjelma skole 8 4 5 2 10 11 8 7 3 6 64(38) 40 46 

Valnesfjord 
skole 25 18 20 14 20 17 21 17 24 24 200 194 194 

Vestmyra skole 37 27 39 23 72 74 92 93 73 77 607 461 471 
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2.1.2 Barnehage 
 

Enhet barnehage hadde et mindreforbruk på 5,8 mill. kr i 2016. Mindreforbruket henger 

sammen med følgende faktorer: 

 Lavere utbetalinger i tilskudd til private barnehager. Dette skyldes færre barn i private 

barnehager i 2016 enn det var tatt høyde for i budsjettet.  

 Reduserte utbetalinger til styrket barnehagetilbud, som henger sammen med en 

nedgang i antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og reduksjon i 

anbefalte ressurser knyttet til barn med en slik rett. 

 Økte inntekter knyttet til opprettelse av barnehagetilbud for barn bosatt på mottaket i 

Sulitjelma høsten 2016.  
 

Samtlige av de kommunale barnehagene har overholdt sine budsjettall for 2016, og har et 

positivt resultat. Sykefraværet i barnehagene er fremdeles høyt, og selv om budsjettet er 

regulert, knyttes det større utgifter til innleie av vikarer enn det som er avsatt i budsjettene. 

Når det gjelder budsjettering i forhold til hvor mange barn som til enhver tid går i private 

barnehager, og utbetaling av tilskudd, så har det vist seg vanskelig å treffe budsjettmessig. 

Private barnehager har rett på tilskudd innenfor rammen av det antall barn barnehagen er 

godkjent for. Når en barnehage ikke får fylt opp sine barnehageplasser betales det ut et 

redusert tilskudd som samsvarer med antall barnehageplasser som faktisk benyttes.  

 

Som det fremkommer i tabell 21 har det vært en nedgang i antall barn i barnehagene i Fauske 

kommune over flere år.   

 

 

Tabell 20 – Antall barn i barnehage 2014-2016 

 

Oversikt antall barn i ordinære barnehager 2016  2015 2014 

Antall barn totalt (0-6) år 395 417 436 

Antall barn 1-5 år 395 417 431 

Antall barn 3-5 år 259 269 286 

 

 

2.1.3 Barn- og familieenheten 
 

Barn- og familieenheten hadde et merforbruk på ca. 8 mill. kr i 2016. Dette skyldes i 

hovedsak: 

 

Flyktningkontor: 

 En fordring fra 2015 på ca. 3,5 mill. kr måtte avskrives i 2016-regnskapet, noe som 

påvirker resultatet tilsvarende. 

 I ettertid viser det seg at utgiftene til introduksjonslønn som følge av økt bosetting var 

for lavt budsjettert. Dette utgjør ca. 2 mill. kr i merforbruk. 

 Budsjettert integreringstilskudd ble i økonomimelding 2/2016 oppjustert med 6 mill. 

kr. Resultatet viser en økning på 3 mill. kr. 
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Barneverntjenesten:  

 Merforbruk på 0,5 mill. kr som skyldes økte utgifter til flere fosterhjem, økte 

reiseutgifter ved plasseringer, og lavere statstilskudd enn budsjettert. I tillegg viser 

regnskapet økte advokatutgifter i forbindelse med erstatningssaker. 

 

Familiesenteret: 

 Mindreforbruk på ca. kr 100 000,-. 
 

PPT: 

 Merforbruk på ca. kr 100 000,- som skyldes lavere fakturering til 

samarbeidskommunene i 2016 pga. mindreforbruk i 2015. 

 

Tiltak i enheten i henhold til budsjettet for 2016: 

 Helsestasjon/skolehelsetjeneste er styrket med 1,5 stillinger jf. øremerkede midler i 

statsbudsjettet for 2016.  

 

 

2.1.4 Kultur 
 

Enhet kultur hadde i 2016 med et mindreforbruk på kr 342 186,-. 

 

Fast lønn har et mindreforbruk på kr 809 826,-. Dette skyldes delvis et mer moderat 

lønnsoppgjør enn budsjettert, samt vakanser i park/idrett og kulturskolen. Vikarutgiftene var i 

2016 på kr 780 669,- og må ses opp mot mindreforbruk av faste lønnsutgifter. 

 

Det store basseng i Fauskebadet har vært stengt for reparasjon under mesteparten av 2016, 

noe som tilsier lavere brukerbetalinger. Både kinoen og biblioteket har derimot hatt markant 

økning i besøkstallene, og kinoens inntekter kompenserer noe for dette. 

 

Vedtatte tiltak i budsjett 2016 på tilbakeføring av dirigentstøtte pålydende kr 125 000,-, er 

gjennomført. 
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2.2 Helse og omsorg 
 

Tabell 21 – Netto forbruk 2016 for Helse og omsorg  

 

 
 

 

Regnskapet viser en betydelig økonomisk styrking av samhandlingsområdet gjennom hele 

2016 ut over opprinnelig budsjett. Det har i 2016 pågått endringsprosesser i alle enhetene i 

samhandlingsområdet som også fortsetter inn i 2017. Det er arbeidet godt på mange plan og 

av mange ansatte for å sikre statlige overføringer, refusjoner og inntekter slik at den 

økonomiske situasjonen for Fauske kommune bedres noe. Store deler av mindreforbruket 

tilskrives dette arbeidet, i tillegg til senere oppstart av Sagatun enn først antatt. Tettere 

oppfølging av mottakere av tjenester fra NAV der det jobbes godt med enkeltsaker bidrar 

også til mindreforbruket. 

 

Det er iverksatt tiltak for å heve kvaliteten både innenfor de hjemmebaserte tjenestene og 

institusjonsomsorgen. For de hjemmebaserte tjenestene er det rettet et særlig fokus på 

ernæringsmessig status for hjemmeboende demente i særdeleshet, men også for øvrige 

hjemmeboende tjenestemottakere. Institusjonsområdet arbeidet i 2016 godt med å minke 

sykefraværet i tillegg til å implementere og forberede sertifiseringen som Livsgledesykehjem. 

Både de hjemmebaserte tjenestene og institusjonsområdet vil stå overfor betydelige endringer 

i årene som kommer.  

 

Basert på erfaringene i 2016 og tidligere år ser vi en stadig økning i overføring av alvorlig 

syke innenfor alle våre fagområder fra spesialisthelsetjenesten og til den kommunale 

omsorgen. Vi håndterer tilstander på enkeltpasienter i 2016 som bare for kort tid siden ble 

behandlet i spesialisthelsetjenesten. Dette stiller store krav til våre ansatte om omstilling, 

kompetanseheving, løsningsorientering og kreativitet for å kunne levere ikke bare et faglig 

forsvarlig tilbud, men også et faglig kvalitativt godt tilbud. Vi vil stå overfor de samme 

endringene også innenfor psykisk helsevern og rusomsorgen i løpet av 2017. Endringene 

setter også fastleger, fysioterapeuter og andre helserelaterte tjenester under økt press om 

endringer og forventninger om kapasitetsheving de kommende år. Noe av dette har 

samhandlingsområdet absorbert i løpet av 2016, noe må imidlertid forskyves til 2017 og 

senere. 

 

 

  

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                    2 016                    

5 Helse og omsorg

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 5 730 832            6 189 526            -458 694           

Helse og omsorg felles 2 233 806            2 150 998            82 808               

Institusjon (inkl bem.knt) 74 463 593          77 922 309          -3 458 716       

Hjemmetjenesten 80 140 602          82 432 652          -2 292 050       

Fauske storkjøkken 3 218 104            3 657 508            -439 404           

Helse 37 064 969          36 226 783          838 186            

Nav 18 281 682          18 792 501          -510 819           

Sum område: 5 Helse og omsorg 221 133 588       227 372 277       -6 238 689       
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2.2.1 Samhandling 
 

Samhandling hadde et mindreforbruk på kr 458 000,- som hovedsakelig gjelder lavere 

utbetalinger til omsorgslønn enn budsjettert.  

 

 

2.2.2 Institusjon 
 

Institusjon har også i 2016 hatt en krevende situasjon på avdelingene for personer med 

demensdiagnoser. Grunnbemanningen er lav i forhold til de utfordringene man står overfor 

med utagering og uro i skjermede avdelinger. 

 

Liggetiden på somatiske avdelinger gikk ned i 2016, og man ser at folk får hjelp i hjemmet 

lenger ut i sykdomsforløpet nå enn tidligere. Dette medfører at pasientene som kommer til 

institusjon er markant sykere nå enn de var bare ett år tilbake. Dette stiller et høyere krav til 

kompetanse og medfører også høy arbeidsbelastning. Likevel har sykefraværet ligget på ca.  

7 % ved tre avdelinger. Det har vært behov for innleie av eksterne vikarer ved de fleste 

avdelingene. Man opplever stadig større vansker med rekruttering av kvalifisert personell. 

Enhet institusjon har hatt flere ubesatte stillinger gjennom året, både for sykepleiere og 

helsefagarbeidere. 

 

Fagutviklingssykepleier ble ansatt i 2016, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring av 

tjenestene. 

 

I april møtte alle ansatte til kick off med stiftelsen «Livsglede for eldre». Pasientene skal i så 

stor grad som mulig få en mulighet til å fortsette med aktiviteter og hobbyer de har interesse 

for. Dette er et omfattende arbeid, og målet er at institusjonen blir sertifisert som et 

Livsgledesykehjem i mai 2017. Institusjons visjon er: Lev livet, livet ut. 

 

 

2.2.3 Hjemmetjenesten 
 

Hjemmetjenesten er fortsatt underdimensjonert i forhold til faktiske arbeidsoppgaver. Nye 

stillinger som var foreslått til styrking av hjemmetjenesten i 2016 ble vedtatt omdisponert til 

åpning av Sagatun. Enheten har et høyt sykefravær, og stort arbeidspress kan være en 

medvirkende årsak dette. 

 

For å sikre forsvarlig drift har det gjennom hele året vært nødvendig å leie inn ekstra personell 

tilsvarende 4,2-5,6 årsverk. I likhet med institusjon har også hjemmetjenesten store vansker 

med å rekruttere kvalifisert personell til vakante stillinger. Innleie foregår derfor for en stor 

del via eksterne bemanningsbyrå. Kvalifikasjonene til dette personellet har vist seg å variere 

både når det gjelder det helsefaglige og norskkunnskaper. 

 

Miljø- og aktivitetsavdelingen mottok Nasjonalforeningen for folkehelsens «Demenspris» for 

Nordland 2016. Dagtilbud for hjemmeboende med demensdiagnose ble økt med to plasser. 

 

Hjemmebaserte tjenester står overfor store endringer blant annet gjennom innføring av 

velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Som et ledd i styrking av kvaliteten på tjenesten 

ble det ansatt fagutviklingssykepleier i 2016.  
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Økt refusjon for ressurskrevende tjenester og avsatte midler til åpning av Sagatun 

kompenserer for merforbruk i hjemmebaserte tjenester og tjenesten har totalt sett et 

mindreforbruk på 2,3 mill. kr. 

 

 

2.2.4 Helse 
 

Merforbruket på enhet helse tilskrives situasjonen i legetjenesten. Det ble høsten 2016 klart at 

enhet helse overtok driften av Havnegården legekontor, da eierne av legekontoret valgte å 

avvikle driften. Engangsutgifter som i denne sammenheng påløp er i forbindelse med å kjøpe 

ut pasientlistene fra de private legene, noe medisinsk utstyr, og opprettelse av arbeidsplasser 

på bakgrunn av ansettelsen av tre ekstra leger, og to ekstra hjelpepersonell. Dette har påført 

tjenesteområdet de ekstra utgiftene man ser av regnskapstallene. En av de private legene 

valgte å ta permisjon fra 1. mai 2016. Da Fauske kommune har forpliktet seg til å leie inn 

vikarer for de private legene, er disse utgiftene også en del av merforbruket i enhet helse. På 

sikt forventes det at endringen i legetjenesten vil gi et positivt økonomisk bidrag. 

 

På bakgrunn av den ustabile situasjonen ved de private legekontorene i 2016, har man sett det 

nødvendig å opprettholde de boliger som man disponerer for turnusleger og vikarer. 

 

De andre avdelingene i enhet helse driftes godt, og med et lavt sykefravær har disse levert et 

regnskap i balanse i forhold til budsjett.  

 

 

2.2.5 NAV 
 

Enhet NAV har et underforbruk på kr 481 350,- i 2016. Underforbruket kan i hovedsak 

tilskrives reduserte overføringsutgifter i form av sosialhjelpsutbetalinger og noe høyere 

inntekter enn budsjettert.     

 

Arbeidsmarkedet har vært svært godt for arbeidssøkere i Indre Salten. Dette sammen med tett 

oppfølging, har bidratt til å redusere overføringsutgifter sammenlignet med tall fra 2015. Det 

påpekes likevel at behovet for bistand i form av sosialhjelp i befolkningen har vært økende i 

siste tertial av 2016.  

 

I 2016 har antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet økt. Dette er svært positivt og betyr at 

flere personer er i en prosess med mål om arbeid og aktivitet. Som en konsekvens er det noe 

merforbruk på posten for annen lønn.     

 

 

2.2.6 Fauske storkjøkken 
 

Storkjøkkenet fikk styrket budsjettet betydelig gjennom budsjettreguleringer i 2016. 

Budsjettene til storkjøkkenet har over flere år vært for lave i forhold til reell drift. Etter 

oppjusteringen av utgiftssiden i budsjettet har avdelingen nå et mindreforbruk på ca. kr 

400 000,-.  
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2.3  Plan og kommunalteknisk 
 

Tabell 22 – Netto forbruk 2016 for Plan og kommunalteknisk  

 

 
 

2.3.1 Vei og gatelys 
 

Driftsregnskapet for 2016 viser et nettoresultat med mindreforbruk på kr 388 507,- 

 

Innenfor området vei og gatelys er utgiftene vedrørende vintervedlikehold i stor grad styrt av 

hvordan værforholdene blir. Første halvdel av brøytesesongen forløp seg som normalt, mens 

november og desember ble krevende spesielt mht. innkjøp av strøsand.  

 

Lavere forbruk av overtid samt mer refusjon av sykepenger enn budsjettert medførte at 

nettoresultatet ble positivt. 

 

 

2.3.2 Plan og utvikling 
 

Driftsregnskapet for plan og utvikling viser mindreforbruk på ca. 2 mill. kr. Driften ved 

enheten har forløpt som normalt, og enheten har full bemanning og sykefraværet er lavt. 

Tidligere leder for plan og utvikling avsluttet arbeidsforholdet i november 2016, og ny leder 

kom på plass i februar 2017. I tillegg til de fast ansatte har enheten prosjektmedarbeider der 

lønnsutgiftene refunderes fra næringsfondet. Prosjektstillingen avsluttes i løpet juli 2017, og 

da har den vart i to år.  

 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter på gebyrer. Inntektene kan variere fra år til 

år, da det beror på oppdragsmengde og type saker som kommer inn. 

 

 

2.3.3 Eiendomsforvaltning 
 

Eiendomsforvaltning er i 2016 ivaretatt av Fauske Eiendom KF som leverer eget regnskap 

med årsmelding.  

 

 

  

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                  2 016                  

3 Plan og kommunaltekniske tjenester

Vei og gatelys 7 662 413          8 050 920          -388 507           

Eiendomsforvaltning 35 297 687       35 250 904       46 783               

Plan og utvikling 5 593 712          7 569 245          -1 975 533       

Sum område: 3 Plan og kommunaltekniske tjenester 48 553 811       50 871 069       -2 317 258       
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2.4 Øvrige områder 
 

Tabell 23 – Netto forbruk 2016 for Politikk og Rådmannens stab  

 

 
 

 

2.4.1 Politikk 
 

Politisk virksomhet hadde for regnskapsåret 2016 et mindreforbruk på kr 800 000,-. 

 

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til reduserte utgifter til revisjon samt lavere utbetaling 

av godtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste.  

 

 

2.4.2 Rådmannens stab 
 

Rådmannens stab (uten VVA og plan og utvikling) hadde i 2016 et mindreforbruk på 2,1 mill. 

kr. For IT er mindreforbruket på 1 mill. kr relatert til datalisenser og datakommunikasjon. 

Fakturering fra store selskap som Microsoft er vanskelig å budsjettere da beregningsnøklene 

stadig endres og tidspunkt for fakturering varierer. Derfor vil denne utgiften svinge en del fra 

år til år. Personalavdelingen har fått økte inntekter som følge av etterbetalt refusjon for 

tillitsvalgte, og det er et mindreforbruk på seniormidler og felles kompetansemidler.  

 

 

 

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                  2 016                  

Politikk 8 498 432          9 305 538          -807 106           

Rådmann stab 27 889 599       30 053 386       -2 163 787       

T O T A L T 36 388 031       39 358 924       -2 970 893       
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Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Vedlegg: 
20.04.2017 Årsregnskap 2016 - Fauna KF 1347254 

20.04.2017 Årsberetning 2016 - Fauna KF 1347255 

20.04.2017 Revisjonsberetning 2016 - Fauna KF 1347256 
 
Sammendrag: 
 
Se vedlagte årsregnskap og årsberetning for utfyllende opplysninger. 
 
Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 
særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter regnskapsårets 
slutt.  
 
Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 28.4.2017. Uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor 
bli utdelt i formannskapsmøtet 2.5.2017.  
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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slutt.  
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Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å arbeide med 
byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern finansiering 
av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske kommunes 
egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
 
Vedlegg: 
24.04.2017 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 1347587 

24.04.2017 Handlingsprogram 2017 1347588 

24.04.2017 Ny E6 - Ny By 1347581 
 
Bakgrunn: 
Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og 
regionssenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Arbeidet pågikk frem til høsten 2016. Det 
ble ledet av fylkeskommunen og i samarbeid med de ti byene i Nordland. 
 
Målet var å få utarbeidet vedlagte regionale plan for by og regions politikk 2017-2025 samt 
handlingsplan for 2017 (vedlagt). Begge disse ble vedtatt i fylkestingets sak 153/2016.  
 
I brev av 23.februar 2017 ble vedtaket og dokumentene oversendt kommunene. Fylkeskommunen har 
etter dette invitert til dialogmøter med de ti by-kommunene. For Fauske kommune ble dette 
gjennomført torsdag 20 april d.å.  
 
I denne saken legger rådmannen frem et forslag til hvordan Fauske tar del i prosjektets hovedfase som 
går fra 2017 til 2025.  
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har bidratt og deltatt aktivt i forarbeidene til den handlingsplanen som nå er vedtatt i 
fylkestinget.  
 
Parallelt med vår deltagelse i fellesarbeidet i dette prosjektet har det vært en intern arbeidsgruppe med 
særskilt fokus på sentrumsutvikling for Fauske. Det ble i den forbindelse utarbeidet en søknad til 
fylkeskommunen om regionale utviklingsmidler innen søknadsfristen 1 mars d.å. Søknaden ble fulgt opp 



med et administrativ arbeidsmøte med fylkeskommunen 30. mars hvor det ble konkludert med at 
søknaden har relevans, men at den i første fase er for tiltaksorientert. Fylkeskommunen anbefaler at 
kommunen spisser søknaden til den overordnede organiseringen av det videre arbeidet. Etter hvert som 
prosjektet skrider frem, kan kommunen søke eksplisitt på de ulike tiltakene i egne søknader.  
 
I forbindelse med møtet med fylkeskommunen den 20.april d.å. ble Fauske kommune utfordret på tre 
hovedtema. 
 

· Prosjektorganisering 
· Relatere egne handlingsplaner opp mot den regionale planen 
· Kommunen bes å identifisere områder der fylkeskommunen kan bidra 

Kommunen valgte med utgangspunkt i bestillingen fra Nordland Fylkeskommune å legge frem en skisse 
til en fremtidig organisering av prosjektet, samt å konkretisere og dele opp arbeidet i tre 
bautaprosjekter: 
 

· Samferdsel / samfunn og infrastruktur – utløse potensialet i byutviklingen 
· Attraktive Fauske – byrommet og livskvalitet 
· Vekst og innovasjon – næringsutvikling og nye moderne arbeidsplasser 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune opplevde å få en særs god respons på organisering og tilnærming. Rådmannen tolker 
at fylkeskommunen var veldig opptatt av at arbeidet ble sikret en tydelig og robust organisering både 
politisk og administrativt – og at den hadde til hensikt å sikre bred involvering.    
 
Sekundært opplevde vi at forslagene til bautaprosjekter ble godt mottatt. De fanger opp ambisjoner 
som ligger i fylkeskommunens visjoner, - attraktivitet, vekstkraft og regionforstørring.  
 
Det er rådmannens vurdering at vi trenger en ressursperson til å dedikert kunne få arbeide med 
prosjektet. Noe tilsvarende det man ser i Bodø rundt byprosjektet deres. Det er heller ikke per i dag noe 
naturlig organisatorisk plassering for prosjektet. Dette fordi prosjektet er tverrfaglig og helt avhengig av 
samspillet med samfunnet rundt.   
 
Prosjektstillingen vil således være en krevende rolle. Dette fordi arbeidet har så mange fasetter. 
Prosjektet vil ha til hensikt å utfordre og ikke minst koordinere alle fasettene i prosjektet, og vil 
innebære et proaktivt samspill med lokale, regionale og nasjonale aktører. Prosjektet vil derfor kreve en 
leder med egenskaper til å begeistre og inspirere, samtidig som vedkommende forstår politiske og 
administrative arbeidsprosesser. 
  
Rådmannen foreslår derfor at man forsøker å organisere prosjektet utenfor de etablerte 
samhandlingsområdene i kommunen. Dette for å sikre prosjektet legitimitet og prioritet både  fra 
administrativ og politisk ledelse (se forslag organisering i eget vedlegg). Det etableres egne 
rapporteringsrutiner til politisk ledelse for prosjektet. Prosjektstillingen etableres minimum for en 4 års 
periode. Prosjektleders hovedoppgave vil være å selge historien til prosjektet og å få innbyggere og 
beslutningstakere til å tro på det.  
  
Rådmannen foreslår videre at det opprettes arbeidsgrupper for hvert av bautaprosjektetene. Dette vil 
være arbeidsgrupper hvor man arbeider med tiltakene vi ønsker å realisere. Her vil det være 
hensiktsmessig å inviterer inn også ressurser fra Nordland Fylkeskommune med flere.  



 
Visjonen til fylkeskommunen er kompakte, bærekraftig og innovative byer. Dette tar utgangspunkt i 
erkjennelsen av at Nordland i liten grad har fått tatt del i den sterke befolkningsveksten som har vært i 
Norge. Sentralisering av befolkning omkring de største byene i Norge har medført at Nordlands andel av 
landets befolkning er redusert.  
 
Det er derfor viktig at også Nordland tar innover seg at byene våre er de viktigste vekstmotorene i det 
fremtidige Nordlandssamfunnet. Det er viktig at man setter dette høgt på agendaen og arbeider 
systematisk og målrettet for å styrke attraktiviteten til byene i Nordland. Byene i Nordland 
representerer det urbane Nordland, og det er disse byene som vil være nøkkelen til å sikre at flere 
mennesker ønsker å bo i vår landsdel. Da må bysamfunnene fremstå både moderne, urbane og 
attraktive.  
 
Konkret for Fauske foreslår vi en arbeidstittel «Ny E6 – Ny By» - Moderne – Urbane – Attraktive Fauske. 
Arbeidstittelen har i seg den største utfordringen som er å få til en fullendt sentrumsutvikling med 
fremtidsrettede endringer av byrommet i Fauske, - en må finne nye veiløsninger for Fauske. Dette 
gjelder både de rent fysiske begrensingene som riksveisløsningene per i dag representerer for 
sentrumsområdet, men også trafikksikkerhet og den miljøutfordringen den representerer.  
 
Det er et faktum at både E6 og riksvei 80 allerede er – og i økende grad vil være -  en utfordring i årene 
som kommer. Årsdøgntrafikken (ÅDT) nærmere seg allerede 10.000 biler gjennom sentrum hvorav et 
sted mellom 10-15 % er tungtrafikk. En stadig utbedret vei både sør og nord av Fauske og en forsterket 
trafikkløsning mot Sverige via Tjernfjell-tunellen vil med stor sannsynlighet øke trafikkgrunnlaget i 
Fauske i de kommende ti årene.  
 
Det å få endret veiløsningene rundt Fauske og få dette inn i fremtidige NTP vil være et langsiktig 
krevende arbeid. Det er derfor nødvendig at man parallelt arbeider med by- og sentrumsutviklingen 
innenfor de rammer man har, - selv uten den fremtidige ønskede veiløsningen.  
 
Den fremtidige kampen om de moderne unge urbane menneskene, har i seg flere vesentlig elementer. 
Det handler om arbeidsplasser, boliger og bokvalitet, pendling, kultur og idrettsliv, kvalitet på offentlige 
tjenester m.m. Fauske er den eneste i byen i Nordland som har en nærhet til en større by. Det vil være 
viktig å se hvordan man benytte skyvekraften som ligger i fylkeshovedstaden.  
 
 
Det er ingen tvil om at nærheten til Bodø med de utvidede tilbudene den representerer, kan ses å bidra 
til en konkurransesituasjon eller en komplementær dimensjon. Rådmannen mener det vil være 
hensiktsmessig å tenke det siste.    
 
Dersom kommunestyret velger å bifalle prosjektet, vil den første arbeidsoppgaven være å bearbeide 
søknaden om ekstern finansiering. Dette arbeidet pågår parallelt, men rådmannen tolker signalene fra 
Nordland fylkeskommune som positive. Sekundært vil det være å etablere realistiske tiltaksplaner under 
hvert av bautaprosjektene. Det er viktig å understreke at det underlaget som ligger i presentasjonen i 
dag er foreløpig og ikke tilstrekkelig utfyllende.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FORORD
Nordland har attraktive byer. Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, 
 Brønnøysund, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik har alle unike karaktertrekk. Regional 
plan for by- og regionsenterutvikling i Nordland skal bidra til å videre utvikle disse til kom-
pakte, bærekraftige og innovative byer. 

I 2016 bor 85 % i eller i tilknytning til de ti byene i fylket. Dette betyr at byenes rolle for 
næringsliv og befolkning, og utviklingen i Nordland, blir stadig viktigere. Byene i Nordland 
har ikke et stort omland slik vi ser i mer sentrale deler av landet. Byene i Nordland er 
små- og mellomstore byer, alle har bysentrum med under 50 000 innbyggere. Dette gir 
konkurransefortrinn og utfordringer. 

Byene i Nordland er sentre for aktivitet. Bedrifter utvikles i en dynamikk med ansatte, 
kunder, konkurrenter, kunnskapsmiljø, finansmiljø og kultur tilbud. Innbyggere og 
besøkende i byer lever liv fylt med opplevelser som byene gir. Jobb, skole, fritidsaktiviteter, 
frivillig arbeid, kultur- og naturopplevelser, restauranter og andre sosiale møteplasser gir 
impulser. Det er mange sektorer og fagområder som er viktige for byutvikling.

Offentlig sektor er mangfoldig og mange ulike faginstanser har betydning i gjennom-
føring av utviklingsprosjekter i byer. Både på nasjonalt og regionalt nivå, fremstår offentlig 
sektor som fragmentert i møte med kommunene. Fylkesrådets initiativ til å utvikle en 
by- og regionsenterpolitikk handler i stor grad om bedre samordning av sektorinteresser, 
i stedet for at utviklingen styres av disse. Dette krever at en legger et helhetssyn til grunn 
for utviklingsarbeidet – ikke bare internt i fylkeskommunen, men mellom kommunene og 
fylkeskommunen og mellom de ulike etatene på regionalt nivå. Men fylkeskommunene 
har ingen instruksjonsmyndighet. For å få dette til kreves det derfor vilje til samarbeid og 
at vi utvikler en felles enighet om hvilke mål vi skal sette oss for utviklingen fremover. Hva 
er det vi ønsker byene i Nordland skal være i stand til å tilby næringsliv og befolkning, og 
hvordan skal de fylle rollen som regionsentre for sitt omland? Med denne planen ønsker 
jeg å invitere til et bredt samarbeid fremover. 

Mona Fagerås,  
fylkesråd for næring
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Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og region-
senterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Planlegging skal etter plan- og bygnings-
loven (pbl) bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale interesser. Regional plan skal 
legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virk-
somhet i regionen (§ 8-2).

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for å lage en regional plan for bypolitikk er 
den demografiske utviklingen som har vært i Nordland 
over lang tid. Ser en bort fra de siste årene, har Nordland 
i liten grad tatt del i den sterke befolkningsveksten som 
har vært i Norge. Sentral isering av befolkning omkring de 
største byene i Norge har medført at Nordlands andel av 
landets befolkning er redusert. I tillegg har det skjedd en 
sentralisering innad i fylket. Det er også i byene syssel-
settingen vokser. Byene er sentrum for handel og tjenester, 
og i økende grad et sted folk i Nordland ønsker å bo. Det 
er derfor viktig å jobbe videre for å styrke attrak tiviteten til 
byene i Nordland. 

Nordland har ti byer som er definert som regionale 
sentra som har en funksjon som leverandør av tjenester 
utover egen kommune. De fleste byene i Nordland er defin-
ert som småbyer eller tett steder, mens Bodø er definert 
som en mellomstor by. I  Nordland er det ingen storbyer1. 
Byene i  Nordland representerer det urbane Nordland, 
og det er disse byene som skal kunne tilby det befolk-
ningen i  Nordland forventer av tilbud og tjenester i en by 
i sin nærhet.

1.2 Rammer for planarbeidet
Nordland fylkesting vedtok i 2013 Fylkesplan for Nordland 
2013–2025 med tilhørende handlings program, Utviklings
program Nordland. Der er det vedtatt at det skal utvikles 
en by- og regionsenterpolitikk for Nordland. Denne planen 
er knyttet opp til fylkesplanens målområde 2 – Livskraftige 
lokalsamfunn og regioner. Målområdet har tre mål. Det 
første er: «Regionsentrene skal være lokomotiver i livs-
kraftige regioner». Her heter det innledningsvis: 

I utviklingen av livskraftige lokalsamfunn og regioner 
må både fylkessentret, regionsentrene og lokalsentrene 
utvikles. Sentralisering er en global trend. Befolk-
ninga velger i stadig større grad å bo i byene – også 
i Nordland. For å demme opp for fraflytting fra fylket 
og spesielt fra distriktene, må det satses særskilt på 
regionsentrene som lokomotiver for god utvikling 
i regionene.

I fylkesplanen er det tatt inn to strategier knyttet til dette målet:
• Strategi 1: Styrke regionsentrene som  

funksjonelle sentra 
• Strategi 2: Styrke Bodøs rolle som fylkes senter, 

universitetsby og motor for nordområde-satsingen

Mosjøen.
Foto: Erik Veigård.
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Dette var bakgrunnen for at fylkestinget vedtok 
oppstart av arbeidet med Regional plan for by og region
senterpolitikk 2017 –2025. I tillegg er planen forankra i 
Regional planstrategi for Nordland 2016–2020, som ble 
vedtatt av fylkestinget i april 2016. Planen skal være et 
verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å styrke 
de ti byene som i fylkesplanen er pekt ut som sentra med 
regionale funksjoner: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, 
Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland 
og Narvik. Planen omhandler utvik lingen i byene og deres 
rolle som regionsenter. Disse bykommunenes særegen-
heter er grunnleggende for arbeidet med en bypolitikk 
i Nordland. Noen kommuner har, på grunn av beliggenhet, 
næringsliv og infrastruktur, et tett samarbeid over fylkes-
grensen. Dette vil bli tatt hensyn til.

1.3 Plantema
Planarbeidet omfatter tre tema eller pilarer: vekst kraft, 
attraktivitet og regionforstørring. I tillegg er by og omland 
et gjennomgående perspektiv innenfor alle de tre temaene. 
Pilarene ble vedtatt i planprogrammet, og det var stor 
enighet om disse i høringsrunden.

Vekstkraft knytter seg til det å skape utvikling i eksister-
ende næringsliv og nye arbeidsplasser. Konsentrasjonen 
av bedrifter og personer gir et utviklende miljø og der-
igjenn  om vekst. Byene har fortrinn fordi de gir tilgang til 
blant annet marked, kompetanse og infrastruktur.

Bypolitikken skal styrke de enkelte byenes attraktivitet 
og tiltrekningskraft som besøkssted og sted å bo. I denne 
sammenhengen knyttes forståelsen av attraktivitet – eller 
attraksjonskraft – til bymessige kvaliteter og hvordan byene 
i Nordland best kan utvikle sitt potensiale gjennom byplan-
legging og tilrettelegging for ønsket befolkningsutvikling.

Regionforstørring handler i første rekke om utvidelse 
og styrking av lokale bo- og arbeidsmarkeder og behovet 
for god kommunikasjon mell om omlandskommuner og 
regionsenter.  

1.3.1 Avgrensning 
Nordland fylkeskommune har mange strategier og sektor-
planer som tar opp sentrale områder for utvikling av fylkets 
byer. Det som skiller denne planen fra øvrige planer og 
strategier, er at den har et sektorovergripende perspektiv 
på utvikling av byene i Nordland. Det er først og fremst 
geo grafien som er inngangsportal til utvikling av mål og 
strate gier. Siktemålet er at planen skal være et godt virke-
middel for å koordinere næringsliv, frivillig sektor, kom-
petanseinstitusjoner og offentlig sektor for å få et helhetlig 
utviklingsperspektiv på de geografiske stedene som har 
status som byer (regionsentre). Dette er første gangen det 
utarbeides en plan for byer og regionsentre i Nordland. De 
erfaringer som høstes undervegs i arbeidet vil danne et 
viktig grunn lag når planen skal rulleres. 

Regjeringen har satt i gang et omfattende arbeid 
med sikte på å foreta en gjennomgang av dagens kom-
munestruktur. Nordlands ti regionsenter vil også i fram-
tida danne kjernen i en by- og regionsenterpolitikk. Det 
som eventuelt vil endres, er hva som defineres som 

byens omland og byens eksterne omland knyttet til 
selvstendige kommuner.

Målsettingen med kommunereformen er å ut  vikle 
gode og likeverdige tjenester til innbygg erne, helhetlig og 
samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk 
robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. Arbeidet har 
koblinger både til hvordan en kan styrke tjenestetilbudet til 
innbygg erne, men også utvikle robuste og større arbeids-
markeder. Samferdselspolitikk og regionforstørring er, og 
vil være, viktige elementer i denne prosessen. Utviklingen 
av en by- og regionsenterpolitikk, vil være viktig uansett 
hvordan det framtidige kommunekartet blir seende ut. 
Derfor blir ikke prosessen og arbeidet med framtidig kom-
munestruktur trukket inn i dette planarbeidet. 

1.4 Planprosessen -  
medvirkning og organisering 
Ved utarbeiding av regional plan skal regional planmyn-
dighet samarbeide med berørte offentlige myndigheter og 
organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og 
plikt til å delta i planlegg ingen når den berører deres virke-
område eller egne planer og vedtak (pbl § 8-3.). Enhver 
som fremmer planforslag, skal legge til rette for med-
virkning (§ 5-1.). Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

Note 1: Gundersen og 
Juvkam, 2013. 
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forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 
og myndigheter.

1.4.1 Medvirkning
De viktigste arenaene for medvirkning har vært prosesser 
på lokalt nivå, samt de etablerte arena i organiseringen 
av arbeidet med planen. Den offentlige høringen skjer i to 
runder: Høring av planprogram og høring av utkast til ferdig 
plan og handlingsprogram.

Men medvirkning har ikke bare skjedd gjennom de 
fora som er etablert for gjennomføring av planarbeidet. 
Det er gjennomført egne møter med relevante faglige og 
interesse politiske miljøer undervegs i prosessen.

By- og regionsenterpolitikk er etablert som et eget 
tema på fylkeskommunens hjemmeside. Denne har blitt 
løpende oppdatert med informasjon om arbeidet, samt 
kontaktinformasjon.

Som en forberedelse til planarbeidet ble det i juni 2013 
fremmet en sak til fylkesrådet om by- og regionsenter-
politikk i Nordland. I løpet av 2013 og 2014 ble det arrang-
ert administrative og politiske fellesmøter med de berørte 
bykommunene. I 2015, etter at oppstartsmeldingen ble 
vedtatt i fylkes tinget, ble dette fulgt opp med møter med 
de enkelte bykommunene.

For å lage planprogrammet ble det opprettet ei plan-
programgruppe. Den besto av representanter fra fire 
avdelinger i Nordland fylkeskommune og tre represen-
tanter fra de ti byene. Etter vedtak av planprogrammet 
i november 2015, ble det vinteren 2016 gjennomført pro-
sessmøter i alle ti byene, med inviterte fra politikk, admin-
istrasjon, næringsliv, utdanning, ungdom og frivillige i de 
ti byene. I etterkant av disse møtene er det gjennomført 
verksted om bypolitikk for alle i fylkesadministrasjonen, 
samt verksted på flere avdelinger.

Det er i varierende grad kjørt prosesser lokalt. Alle 
byene har gjennomført prosessmøter i sam arbeid med 
fylkeskommunen. Noen kommuner har fulgt opp med 
egne prosess- eller temamøter i etterkant, eller planleg-
ger slike møter. Organiseringen på lokalt nivå må tilpasses 
det behov den enkelte by har for kunnskapsinnhenting og 
identifisering av prioriterte utviklingsområder og tiltak. 
Det vil ta tid å forankre bypolitikken hos de ulike aktørene 
i hver by. Byene må selv arbeide videre for å identifisere 
lokale flaskehalser og mulige utviklings områder og tiltak 
hvor samarbeid mellom mange aktører vil bidra til å styrke 
byens utviklingskraft. Dette arbeidet vil fortsette utover 
fylkes kommunens planprosess og vedtak av planen, og Bodø.

Foto: Cathrine Grasdal.
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være en del av iverksettingen av bypolitikken og rulleringen 
av framtidige handlingsprogram.

1.4.2 Organisering
Fylkesrådet i Nordland har vært styringsgruppe for 
planarbeidet.

Det ble etablert ei samrådsgruppe bestående av ord-
førerne i de ti bykommunene, Fylkesmannen i Nordland, 
Innovasjon Norge, Statens vegvesen, Husbanken og NHO. 
Gruppa ledes av fylkesråd for næring. Samrådsgruppa har 
vært rådgivende organ til styringsgruppa, og har møttes to 
ganger i løpet av planprosessen.

Det ble etablert ei administrativ kontaktgruppe (refer-
ansegruppe) med én deltaker fra hver kommune, da arbei-
det med by- og regionsenterpolitikk startet opp. Gruppa har 
møttes jevnlig, og bistått i utarbeidelsen av både planpro-
grammet og planen.

Det ble opprettet temagrupper for de tre pilarene vek-
stkraft, attraktivitet og regionforstørring. Temagruppene 

har hatt ansvar for utredninger/forskning innen sitt fagom-
råde, utvikling av strategier for temaet og identifisering av 
tiltak. Deltakerne i temagruppene har vært representanter 
for kommunene og andre sentrale aktører innenfor temaet.

Prosjektgruppa har bestått av lederne for de tre 
temagruppene, samt prosjektleder og prosjekteier. Pros-
jektgruppa har koordinert arbeidet på regionalt nivå, samt 
koordinert prosessene i den enkelte kommune. Gruppa 
har også hatt ansvar for temaovergripende forsknings- og 
utviklingsprosjekter, og for utveksling av erfaringer mellom 
kommunene.

Faglig råd for bypolitikk ble etablert i mars 2016. Det 
er sammensatt av medlemmer med ulik erfaring og faglig 
bakgrunn. Rådet gir råd og innspill om hvordan en fram-
tidsrettet bypolitikk bør utformes ut fra den type byer og 
bystruktur vi har i  Nordland, og skal bidra til en bypolitisk 
debatt. Rådene nedfelles i en rapport i desember 2016, og 
vil danne et viktig bidrag for det videre arbeidet. Faglig råds 
rapport vil følges opp i rulleringer av plan og handlingsplan.
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Figur 1: Byene i 
 Nordland. Kilde: Nordland 
fylkeskommune



X: KAPITTELTITTEL12
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By- og regionsenter som begrep handler om utvikling av byen i seg selv og dens funksjon og rolle 
som regionsenter. I praksis handler både bypolitikk og regionsenterpolitikk om det samme, altså 
ulike dimensjoner ved bypolitikk. Bypolitikken i Nordland tar utgangspunkt i de ti byene i fylket 
som er definert som regionsentre. Byene er ulike i størrelse og har ulike bykvaliteter. Dette skyldes 
fysiske betingelser, historiske årsaker, næringsstruktur mv. Byenes særegenheter skaper et behov 
for å tilpasse bypolitikken til hver enkelt by. Tabell 1 gir en oversikt over folkemengde og sysselsatte 
i byene og i bo- og arbeidsmarkedsregionene (BA-regionene).

2 EN BY- OG REGION-
SENTERPOLITIKK 
FOR NORDLAND

BA-region Regionsenter

Folkemengde Sysselsetting etter arb.sted

I største 
tettsted

I region senter-
kommune I BA-region

I region senter-
kommune I BA-region

Brønnøy Brønnøysund 5 054 7 934 11 732 3 922 5 482

Alstahaug Sandnessjøen 6 079 7 454 12 786 4 038 6 080

Vefsn Mosjøen 9 735 13 352 14 810 6 838 7 359

Rana Mo i Rana 18 679 26 078 30 606 13 165 14 719

Fauske Fauske 6 120 9 622 16 309 3 978 6 892

Bodø Bodø 39 750 50 185 52 199 27 851 28 650

Narvik Narvik 14 324 18 853 23 956 9 476 11 242

Vestvågøy Leknes 3 332 11 140 12 498 5 400 5 974

Vågan Svolvær 4 590 9 285 9 285 4 511 4 511

Sortland Sortland 5 158 10 166 25 428 5 117 11 729

Totalt 112 821 164 063 208 224 84 296 102 638

Tabell 1: Folkemengde og sysselsatte (pr. 01.01.2015) fordelt på BA-regioner/regionsenter. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Narvik.
Foto: Susanne Forsland.
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2.1 Befolkningsendringer i Nordland
Ved inngangen til 2016 hadde Nordland en befolkning på 
241 906. Det er i dag færre innbyggere i Nordland enn det 
var på slutten av 1960-tallet. Nordland har stort sett hatt 
befolkningsnedgang frem til 2009. Fra 2009 har befolknin-
gen økt, men veksten i befolkningen har vært langt lavere 
enn i landet for øvrig. 

Befolkningsveksten i Nordland skjer i hovedsak i de 
regionale sentrene. Sentraliseringen fortsetter i Nordland 
som i landet og verden for øvrig. Høy innvandring har de 
siste årene bidratt til å stabili sere innbyggertallet i kom-
munene utenfor de regionale sentrene, mens det er varie-
rende grad av innvandring til de ti byene.2

Sørli og Broderstad3 har dokumentert flyttestrømmer 
til byer fra distrikts-områder med samisk bosetting. I rap-
porten har de analysert flyttemønster for 23 samiske dis-
triktskommuner. De viser at gjennomsnittlig 40 % av all 
flytting til by går til nærmeste by. Av Nordlands byene har 
Rana den mest konsentrerte flyttestrømmen med 75 % 
fra området Mosjøen-Namdalen. Narvik får sammen med 
Harstad 70 % av sine samiske tilflyttere fra Sør-Troms og 
Evenes. Bodø får to av tre samiske innflyttere fra nord 
i Nordland, men overraskende få tilflyttere fra de andre 
områdene.

Ca. 67 % av innbyggerne i Nordland er bosatt i en av 
de ti bykommunene. 85 % er bosatt innenfor de ti bykom-
munenes BA-regioner. 

Det er i stor grad unge voksne som har flyttet ut av 
fylket. Mens det på landsbasis er 25 % flere i alderen 18-27 
år i 2015 enn det var i 2005, har Nordland kun 14 % flere 
i denne aldersgruppa. Yngrebølgen er altså bare litt over 
halvparten så stor i fylket som i landet som helhet. Størst 
er den i storbyene i Norge, som har hatt en vekst i denne 
aldersgruppen på 40 % siste ti år.4 Denne gruppen vil de 
neste ti årene ta valg knyttet til fremtidig bosetting, og utg-
jør dermed et potensial for tilflytting til fylket.  

De regionale forskjellene i Nordland er store. Bodø 
har en yngrebølge like stor som på lands basis, 26 %. 
Fylkets ni øvrige senterkommuner har yngrebølger som i 
gjennomsnitt ligger litt over fylkes gjennomsnittet, på 16 %. 
 Nordlands 34 landkommuner har samlet kun 

5 % flere unge i denne aldersgruppa i 2015, sammen-
liknet med i 20055.

Flytteundersøkelsen fra 2008 viser hvor det ble av de 
som er født i perioden 1970-74. Tabell 26 viser oversikt 
over bofaste, tilbakeflyttere, fra flyttere, tilflyttere og videre-
flyttere i en tredeling, for henholdsvis Bodø, ni andre by-
kommuner, og øvrige kommuner7.

Av byene i Nordland er det bare Bodø som har en 
betydelig langsiktig flyttegevinst i den unge voksenbe-
folkningen. For de andre bykommunene samlet sett er det 
en flyttelekkasje på10–15 %, mens distrikts kommunene 
i  Nordland samlet sett har mistet en av tre sett i forhold til 
antall barn som vokste opp i disse kommunene. Note 2: Vestby m.fl., 

2016. 
Note 3: Várdobáiki, 2016. 
Note 4: Yngrebølgen 
kommer i tillegg til 
eldrebølgen, og skyldes en 
kombinasjon av fødsestall 
og økt innvandring.  
Note 5: Vestby m.fl., 
2016. 
Note 6: Leserveiledning: 
Eksempel Bodø: av 100 
menn født i Bodø i årene 
1970-74 ble 42 boende 
hele livet i Bodø, 17 
flyttet ut og tilbake igjen, 
mens 41 flyttet ut og 
flyttet aldri tilbake (utgjør 
alle=100 %). Legger en 
sammen fraflyttere og 
tilflyttere (-41+63) øker 
Bodø med 22 i forhold til 
100 i denne aldersgrupp-
en. Videreflyttere inngår 
ikke i flyttebalansen, men 
forteller om hvor mange 
i årskullet som er innom 
Bodø i gjeldende alders-
gruppe. 
Note 7: Langset og Sørlie, 
2015. Bo- og flytte-
motivundersøkelsen 2008 
er en landsdekkende 
intervjuundersøkelse, 
med resultater publisert 
i rapporten « Hvorfor 
 flytte? Hvorfor bli 
boende?» (Sørlie m.fl., 
2012). I undersøkelsen 
ble det stilt spørsmål 
om hvorfor man i løpet 
av en sjuårsfase hadde 
flyttet, eller hvorfor man 
ikke hadde gjort det, dvs. 
blitt boende. 

Figur 2: Indeksert befolkningsutvikling i Norge og Nordland, regionsenter- 
kommunene og øvrige kommuner, 2010-2015. 1. januar i året. Indeks: 2010=100.  
Kilde: Statistisk sentralbyrå/Panda.
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Tabell 2 viser at det ligger et stort potensiale i å legge 
til rette for at fraflyttede unge ønsker å vende tilbake. Men 
tabellen viser også at det  ligger et stort potensial for befolk-
ningsvekst dersom flere av tilflytterne til Nordland forblir 
i kommunen i sted et for å flytte videre. 

2.2 Byenes rolle og funksjon
Byer er i økende grad viktig for regional utvikling. Utvikling 
i næringslivet og økningen i utdanningsnivået blant ung-
dom gir sammen en sterk urbaniserende trend. Nærings-
livet trenger stadig mer kompetent arbeidskraft, og denne 
arbeids kraften finnes i økende grad i byene. Byene 
i  Nordland vokser fordi vi har innvandring, og urbaniser-
ingen skjer uavhengig av tilflytting fra distriktene. 

2.2.1 Byene og omlandet
Byene er viktig for de som bor og lever sine liv i dem. De 
er også viktige møtesteder for befolkning og næringsliv 
i nabokommunene og distrikter, da de tilbyr tjenester, 
utdannings-, kultur- og opplevelsestilbud til innbyggere 
i om  landet. Byene utgjør et viktig arbeidsmarked for de 
som lever i nabokommunene, og slik gir de grunnlag for 
bosetting også i omlandet og mindre steder. På samme 
måte er de attraktive bosteder for mange som jobber 
i nabokommunene. Byene tilbyr næringslivet i hele fylket 
kompetanse. Flere av bykommunene samarbeider om 
tjenestetilbudet til innbyggerne med omkringliggende 
kommuner.

Som regionsenter har byene funksjoner utover egen 
kommune, ettersom de ofte er sentre for kompe tanse, 
utdanning, helse, infrastruktur og nav for kommunikasjon. 
Dette krever at byene må evne å se at de har en rolle og et 
ansvar også for sitt omland. Dette innebærer bl.a. å være 
i stand til å se helhetlig på utviklingen av den region de er 
senter i, være «raus» overfor distriktene rundt, og plan-
legge slik at byen er enkel å bruke for de som kommer dit. 

2.2.2 Byen som arena for næringsutvikling
Handel, ulike type tjenester til både privat- og forretning-
smarkedet, kunnskapsinstitusjoner og en stor del av offen-
tlig sektor er lokalisert i byene. I  Nordland har mange av 
byene stort innslag av industriaktivitet. I Nordland er byene 
både tjen este- og servicesteder og produksjonsbyer. Dette 
gir byene muligheter for utvikling i flere bransjer. 

Byene har fortrinn som lokaliseringssted fordi til-
gang til marked, kompetanse og infrastruktur gir byene 
fortrinn. Samtidig er det viktig hvordan byene fungerer 
som møteplass for mennesker. Byene gir tilgang på kom-
petanse, nettverk, informasjon om hva som skjer i marke-
det mv. Byene har en merverdi ved at de er en møteplass 
for folk, og gir grunnlag for læring, informasjonsdeling og 
samarbeid. Dette gir grunnlag for innovasjon og nyska-
ping, og vekst i næringslivet. Det er stor variasjon mel-
lom byene på hvor gode møteplasser for innovasjon og 
utvikling som finnes.

Vokste opp i kommunene Ny-innflyttere

Alle Bofaste
Tilbake- 
flyttere Fra-flyttere Til-flyttere

Videre- 
flyttere

Flytte- 
balanse

Menn

Bodø 100 42 17 41 63 92  22

Senter 9 100 35 17 48 33 59 - 15

Øvrige 34 100 26 14 60 25 46 -35

Kvinner

Bodø 100 39 20 41 68 91  27

Senter 9 100 31 19 50 37 56 -13

Øvrige 34 100 19 15 66 33 60 -33

Totalt

Bodø 100 41 18 41 65 92 24

Senter 9 100 33 18 49 36 58 -13

Øvrige 34 100 23 15 62 29 53 -33

Tabell 2: Flytting gjennom 
aldersfasen 15-40 år. 
Tre kommunekategorier 
i Nordland. Årskull 1970-
74. Pr. 100 15-åringer. 
Kilde: Langset, B. og 
Sørlie, K., 2015.
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2.2.3 Byen som bosted 
Byene i Nordland har god tilgang til nærturområder og fri-
luftsliv i områdene rundt byene, og mange av inn bygg erne 
benytter også omkringliggende kommuner som rekreasjon-
sområder. I nasjonal sammenheng er byene våre små8, noe 
som gjør de oversiktlige og trygge. Byene har også jevnt 
over et godt tjeneste- og opplevelsestilbud, selv om bredd-
 en avhenger noe av byens størrelse. Tilgjengeligheten til 
service- og tjenestetilbudene fra eget omland og nabokom-
muner varierer, men med et godt tilrettelagt kollektivtilbud 
vil mange kunne få god til gjengelighet. Befolkningssam-
mensetningen i byene i Nordland endres og mangfoldet 
øker blant byenes innbyggere. Dette perspektivet er viktig 
i fremtidig planlegging og tjenesteutvikling i byene.

I Vardobaiki sin utredning om samisk bypolitikk9 
omtales fem bykommuner (Bodø,  Sortland, Narvik, Mo 
i Rana og Mosjøen) med omland. Om bysentrene i seg selv 
ikke har en utpreget samisk historie, har alle omlandene en 
lang samisk bosettingshistorie. Bysentrene er også vokst 
fram som viktige for den samiske befolkningen, både de 
som er bosatt i omland og de samer som er bosatt i selve 
byen. Mobilitet på grunn av familie, utdanning og yrkes-
valg har også preget den samiske befolkningen, spesielt 
i etterkrigstidas Norge.

Det trenges også gode modeller for hvordan ulike byer 
best kan tilrettelegge for gode boligområder og nærmiljø 
som er i samsvar med endringer i befolkningen. En av 
utfordringene knyttet til boligsitua sjonen i dag, er mangel 
på utleieboliger i byområdene. 

2.2.4 Kompakt og bærekraftig byutvikling
Det er en nær sammenheng mellom veksten i klimagass-
utslippene og transportveksten i Norge. Statistikk fra 
 Nordland viser at denne trenden også gjelder her i fylket. 
Økt sentralisering og pendling vil påvirke trafikkveksten 
i de største tettstedene og byene i Nordland10. Det er et 
mål at denne veksten skal skje ved økt bruk av kollektiv-
transport og aktiv transport. Videreutviklingen av byene 
i Nordland skal skje på en bærekraftig måte. Også nasjo-
nale forventninger er tydelige på at vi i årene som kommer 
må forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavut-
slippssamfunn. Samfunns- og arealplanleggingen i byene 
våre må bidra til helhetlige og bærekraftige løsninger for 
å styrke økonomisk verdiskaping, konkurransekraft og 
sosial utvikling. I et fylke med en geografi og en bosett-
ingsstruktur som Nordland, vil bilbruk også være viktig 
i fremtiden. Men det vil være viktig å tenke reduksjon av 
klimagassutslipp og legge til rette for kollektivtransport 
og tilrette legging for gående og syklende der det er mulig. 
Dette også for å dempe støvplagene i de byene der dette 
er et problem. Samordnet bo-, areal- og transportplan legg-
ing vil kunne bidra til å finne gode løsninger for kompakt 
byutvikling, næringsutvikling og transport gjennom riktig 
lokalisering av funksjoner og tjenester11. God samfunns- 
og arealplanlegging vil blant annet bidra til å gi positive 
effekter for miljø, oppvekst, helse og byens funksjonalitet. 

2.2.5 Fylkeshovedstaden 
I tillegg til å være et regionsenter i Salten, er Bodø fylkes-
hovedstad for Nordland. I dette ligger det blant annet at 
Bodø er et kommunikasjonsmessig nav i Nordland og 
har en viktig del av tjenestetil budet til innbyggere og nær-
ingsliv i hele fylket. Dette gjelder særlig innenfor statlig 
og fylkes kommunal forvaltning og gjennom at byen har 
univers itet. Mens Bodø som bykommune naturlig vil ha 
fokus på sine innbyggere og de samarbeidsrelasjoner 
kommunen inngår i, vil regionale aktører lokalisert i Bodø 
ha hele  Nordland, landsdelen eller større geografiske 
områder som nedslags områderområde. I tillegg har både 
Bodø og noen andre byer i  Nordland lokalisering av etater 
med nasjonale funksjoner.  

Bodø jobber for tiden med store utviklings prosjekter 
som «Ny by-Ny flyplass»-prosjektet og arbeidet med Smart 
City. Dette er prosjekter som vil få stor betydning for vekst 
og utvikling i regionen og landsdelen, og som øvrige byer 
i Nordland vil ha positive effekter av. Her er stimulering til 
mer miljøvennlig løsninger sentrale. Bodø er del av euro-
peisk satsing på smarte byer. 

Bodø er Nord-Norges nest største by, og det bør være 
et mål at Bodø nasjonalt oppfattes på linje med øvrige 
storbyer i Norge og blir en del av de nettverk og virkemid-
ler som kommer storbyene til gode. På samme måte som 
distriktenes attraktivitet avhenger av om de har en by i sin 
nærhet, vil de øvrige regionene i Nordland dra nytte av at 
fylkes hovedstaden lykkes og styrker sin posisjon i Norge 
og internasjonalt.

2.2.6 Visjon: Nordland skal ha kompakte, 
bærekraftige og innovative byer. 
Målet med planen er å utvikle kompakte, bærekraftige og 
innovative byer. Utgangspunktet skal være å utvikle den 
enkelte bys muligheter for utvikling i næringslivet, skape 
kompakte byer å bo og besøke, med effektive og bære-
kraftige løsninger.

Byene i Nordland er små og mellomstore byer. Byene 
har en rekke viktige fordeler ved å være oversiktlige, ha 
nettverk hvor folk kjenner hver andre godt, det tar kort tid 
å flytte seg internt i byen og det er kort vei til natur-, kul-
tur- og fritidsaktiviteter. Næringslivet i byene gir spennende 
muligheter i det grønne skiftet og framtidig bioøkonomi. 
Interna sjonalt har byene kvaliteter som i økende grad 
etterspørres, slik som trygghet, rent miljø, tjenestetilbud 
av høy standard og nærhet til natur. Disse fortrinnene skal 
utvikles gjennom planens tre pilarer; vekstkraft, attraktivi-
tet og regionforstørring.

De ti byene i Nordland er ulike med hensyn til størrelse 
og næringsstruktur, kultur- og servicetilbud. Hensikten 
med en bypolitikk for Nordland er å utvikle byenes egenart. 
Et viktig mål med en politikk for by- og regionsentrene, er 
en mer systematisk og samordnet innsats for at byene skal 
utvikle seg videre i retning av mer kompakte, bærekraftige 
og innovative byer.

Note 8: Ikke alle byene er 
store nok til å defineres 
som byer etter nasjonal 
målestokk. I denne planen 
vil alle ti regionsentra 
omtales som byer.  
Note 9: Várdobáiki, 2016. 
Note 10: «Regional plan 
– klimautfordringene 
i Nordland» 
Note 11: Jf. statlige 
retningslinjer for sam-
ordnet bolig-, areal- og 
transport planlegging, 
2014. 

Leknes.
Foto: Erik Veigård.
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Vekstkraft handler om å utvikle nye bedrifter, skape utvikling i eksisterende nærings liv og nye 
arbeidsplasser. Konsentrasjonen av bedrifter og personer i byer kan gi utviklende miljø og der-
igjennom innovasjon og vekst. Dette kan bidra til nye bedrifter og vekst i etablerte bedrifter.

3 VEKSTKRAFT

Det er mange faktorer som må på plass for å sikre utvikling 
av et nyskapende næringsliv. Det kreves sam arbeid og 
relasjoner mellom bedrifter, kunder, utdann ings- og forsk-
ningsmiljø, tilgang på kvalifisert personale og kapitalmiljø. 
Samarbeid med offentlige myndigheter er også avgjørende 
i tillegg til at frivillig sektor må inkluderes. Tilrettelegging og 
gode rammebetingelser for næringsliv er en forutsetning 
for vekstkraft – både for nye og etablerte bedrifter.

Offentlige aktører som opererer både lokalt, regionalt 
og nasjonalt er viktige kunnskapsmiljø og arbeidsplasser 
i byene. Statlige arbeidsplasser kan gi nye vekstimpulser 
i en by, særlig om en lykkes med å involvere de i byens 
innovasjonsmiljø. 

I planen fokuseres det hovedsakelig på å utvikle byene 
som innovasjonssentre gjennom å: 

• Stimulere til flere vekstkraftige gründer bedrifter og 
vekst i etablerte bedrifter. 

• Tiltrekke privat og offentlig virksomhet fra områder 
utenfor Nordland.

For å lykkes med dette må en arbeide for å stimulere 
til økt samhandling mellom nærings liv, kunnskapsmiljø, 
offentlig sektor og frivillige aktører for å utvikle innova-
sjonskraften i nærings livet i byene i Nordland.

3.1 Nasjonale og regionale føringer
Arbeid med næringsutvikling må skje innenfor rammene 
av nasjonalt og internasjonalt regelverk, samt nasjonale 
prioriteringer og føringer. Det er videre en rekke planer og 
strategier som vil legge føringer for denne planen.

Et nyskapende Nordland – Innovasjonsstrategi for 
 Nordland 2014–2020 er et viktig grunnlag for utvikling av 
innovasjons- og vekstkraft i fylket. Et mer variert og inno-
vativt næringsliv, basert på næringslivets sterke sider, er 
sentrale satsingsområder. Byene er videre viktige arenaer 
for å stimulere til samarbeid mellom skole, utdannings- og 
forskningsmiljø og næringslivet i byene og i øvrige deler 
av fylket.

Det er vedtatt en rekke tema- og sektorstrategier av 
relevans for næringsutvikling i byene:

• Internasjonal strategi 20162020 for  Nordland 
fylkeskommune 

• FoUstrategi for Nordland 20132025
• Industristrategi for Nordland 
• Politikk for marin verdiskaping i Nordland 
• Bredbåndsstrategi
• Handlingsplan for DA Bodø
• Struktur og tilbud i videregående opplæring
• Regional plan – Klimautfordringene i Nordland

Mo i Rana.
Foto: Mo Industripark.
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Parallelt med utarbeidelse av regional plan for 
bypolitikk, jobbes det med en gründerstrategi og ny rei-
selivsstrategi. Begge strategiene blir viktig for videre 
oppfølging av bypolitikken.

Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd sine 
strategier og tiltak er førende for deres engasjement i byut-
vikling i Nordland.

3.2 Temabeskrivelse og 
kunnskapsgrunnlag
Næringslivet i Nordland er eksportrettet med særlig stor 
aktivitet innenfor sjømatindustri, kraftforedlende indu stri 
og opplevelsesbasert reiseliv. I tillegg er næringer som 
maritim, leverandørbedrifter til industrien og tjenester 
til privat- og forretningsmarkedet viktige deler av den 
regionale økonomien12. Byene i Nordland har forskjellig 
næringsstruktur, og har ulik vekst i antall sysselsatte de 
siste ti årene13. Byene langs kysten har betydelig innslag 
av sjømatnæringen og maritim sektor, mens spesielt Mo og 
Mosjøen er spesialiserte innenfor kraftforedlende indu stri. 
Alle byene har en betydelig andel tjenestebedrifter rettet 
mot både privat- og forretningsmarkedet14. Men byene i 
Nordland har en mindre privat servicesektor enn for landet 
som helhet, og spesielt er forretnings messig tjeneste yting 
underrepresentert. Dette er utford rende fordi de nye arbe-
idsplassene i Norge i stor grad har  kommet i de tjeneste-
ytende næringene, mens arbeids plasser i primærnæringer 
og industrien er redusert. 

Byene er sentra for viktige offentlige tjeneste tilbud 
slik som videregående skoler, universiteter og sykehus. I 
tillegg er statlige institusjoner slik som Brønnøysundreg-
istrene,  Nasjonalbiblioteket, Statens innkrevingssentral, 
Luftfartstilsynet, Kystvakten, Forsvaret, Mattilsynet og 
Utlendingsdirektoratet viktige kunnskapsinstitusjoner og 
arbeidsplasser i byene i Nordland.

3.2.1 Det grønne skiftet og smarte byer
Nye miljøvennlige og bærekraftige måter å organisere 
bysamfunn er sentralt for framtidig byutvikling. Det grønne 
skiftet står høyt på dagsorden nasjonalt og internasjonalt, 
både innenfor nærings liv, politikk og inn retning av offent-
lige virkemidler. Det grønne skiftet påvirker både individer, 
bedrifter og offentlige aktørers valg og valgmuligheter. 
Markedet etterspør i økende grad miljøvennlige og 
bærekraftige løsninger. 

Nordland har gode muligheter til å utvikle foregangs-
byer basert på grønn energi og fornybare, rene råvarer. 
Dette gjelder blant annet i både sjømatnæringen, innen 
prosessindustrien og i reiselivet. Kompetansemiljø i byene 
vil være en viktig driver for framtidig utvikling i flere av 
disse næringene. 

I en framtidsrettet smart byutvikling vil nye og klima-
vennlige satsinger bidra til nyskaping. EU satser både 
på smart spesialisering og Smart Cities. Dette er strat-
egiske satsinger som gir ny metodikk og innhold til byut-
vikling i framtiden. Nye tekno logiske løsninger for å skape 
bærekraftige byer kan gi spennende forretningsmuligheter. 
Byene i Nordland har store muligheter til å bruke EUs 

programmer og metodikk for å skape bærekraftige og 
grønne byer.

3.2.2 Kompetanse og FoU
Framtidig vekst er avhengig av tilgang på relevant kompe-
tanse. Alle byene i Nordland har videregående skoler, flere 
har fagskoler. Den største leverandøren av høyere utdan-
ning og forskning i Nordland er universitetssektoren. Nord 
universitet, med hovedbase i Bodø, har 1 200 ansatte og 
12 000 studenter. I tillegg har UiT, Norges arktiske uni-
versitet, campus i Narvik med ca 2 000 studenter og 200 
ansatte. 

For å utvikle kompetanse for næringslivet må det eta-
bleres tettere samarbeid mellom myndig heter, utdanning-
sinstitusjoner og arbeidslivet. Næringslivet må synliggjøre 
sine kompetanse behov på kort og lang sikt, og utdanning-
sinstitusjonene må produsere kandidater som innehar 
den type kompetanse som etterspørres. Gjennom en fler-
campusmodell med stor geografisk spredning, har både 
videregående skoler, fagskolene og universitetene i Nord-
land gode forutsetninger for en tett dialog med  ar beids- og 
næringslivet i alle byene i fylket. I plan prosessen har det 
kommet innspill fra alle kommunene om at de ønsker en 
mer aktiv utdannings- og forskningssektor. 

Utdanningene i Nordland skal videre gi mulighet for 
å kunne starte egen bedrift. Entreprenørskaps utdanningen 
ved Nord universitetet ønsker i større grad bruke gründere 
og nærings liv inn i undervisningen, og vil bruke bedrifts-
case fra Nordland i undervisningen. Innenfor videre gående 
opplæring og spesielt i yrkesfag skal det å utvikle egen 
bedrift være tema i undervisningen.

3.2.3 Byene som innovasjonssentre
Å stimulere til økt samhandling mellom nærings liv, 
kunnskapsmiljø, offentlig sektor og frivillige aktører er vik-
tig for å utvikle innovasjonskraften i nærings livet i byene 
i Nordland. Byene har i denne sammenheng vikt ige funk-
sjoner som innovasjonssentre15. I en analyse av byene 
i Nordland som innovasjonssentre, identifiseres ulike typer 
arenaer som bør være til stede for å få til samhandling og 
innovasjon. Disse er delt inn i formelle, halvformelle og 
uformelle aren aer, og det er spesielt kombinasjonen av 
disse hvor muligheten for nyskaping ligger. 

Det er stor variasjon i hvor sterke innovasjons arenaer 
de ulike byene har. Å skape nye møteplasser i en kombi-
nasjon mellom kompetansemiljøer, bedrifter, offentlig og 
frivillig sektor er derfor relevant for å få til byutvikling. De 
fleste byene i Nordland er relativt små, med begrenset 
omfang av aktører. I plan arbeidet har det kommet innspill 
i alle byene om ønsker om flere relevante møteplasser for 
å disku tere nærings- og byutvikling.

Innovasjonsselskapene i Nordland er i stor grad 
lokal isert i byene. Det er flere selskaper som er del av 
Sivas innovasjonsprogram. Næringshager, inkubatorer og 
kunnskapsparker jobber primært med forretnings utvikling 
i næringslivet. De bidrar blant annet til å skape møteplasser. 
Flere av selskapene har kontorfellesskap for oppstartsbed-
rifter. I byene i Nordland er det også flere private og/eller 

Note 12: «Et nyskapende 
Nordland – Innovasjons-
strategi for Nordland 
2014-2020». 
Note 13: Vestby m.fl., 
2016. 
Note 14: I privatmarke-
det er sluttkunden den 
enkelte forbruker, mens 
i forretningsmarkedet er 
det bedrifter som handler 
med andre bedrifter. 
Note 15: Vestby m.fl., 
2016.
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Sortland.
Foto: Greta Johansen.

offentlige selskap som er viktige utviklings aktører. I tillegg 
til etablerte miljøer finner en også flere klyngeprosjekter 
med finansiering fra Innovasjon Norge.

Sammen med finansielle miljø, næringsforeninger, 
bransjeforeninger, frivillige organisasjoner, konsulent-
selskaper, regionråd, nærings- og industriparker, 
kunnskapsmiljø og klyngeorganisasjoner er dette aktører 
som kan bidra til nyskaping i byene. I dette arbeidet er det 
viktig at også kommunene tar en aktiv rolle. 

Mangfold skaper vekstkraft. Møteplasser og nettverk 
bør i stor grad være åpne og inkluderende. Tilflyttere, unge, 
nyutdannede og andre som ønsker å utvikle byene bør 
inviteres til deltakelse. Nettverk som åpner for begge kjønn 
er også viktig. I tillegg er det også viktig å inkludere innvan-
drere i størst mulig grad. 

3.2.4 Flere vekstkraftige gründerbedrifter  
og vekst i etablerte bedrifter.
I en by er det mange nye og etablerte bedrifter. De fleste 
selger tjenester eller varer i et lokalt marked. Noen bedrifter 
har vekstambisjoner i et nasjonalt og internasjonalt marked. 
For lokal og regional nærings utvikling er alle bedriftene 
viktig, og for å skape byer som vokser må bedriftene også 
vokse. Sammen danner nye og etablerte bedrifter et miljø 
og en kultur, som kan fremme eller hemme utvikling. 

Nyetablerte bedrifter og etablert næringsliv i byer 
ønsker tilgang på næringsareal, effektive tran sport-
løsninger, levende og velfungerende sentrum. Dette 

Formelle arenaer. Formaliserte arbeidsfellesskap 
der folk har sin daglige jobb:

• Kunnskapsparker, forskningsparker,  
industri parker, teknoparker

• Universitets- og høyskolemiljøer, campusmiljøer 
• Offentlige, private eller 

offentlig-private utviklingsselskaper
• Samlokaliserte bedrifter eller klyngevirksomheter 

Halvformelle arenaer. Nettverk og møteplasser åpne 
for medlemmer eller inviterte deltakere, eller for 
hvem som helst:

• Bedriftsnettverk, bransjenettverk, 
næringsforeninger

• Ulike forum som næringsforum, IT-forum
• Ulike kurs som etablererkurs, gründerkurs
• Frokostmøter, temalunsjmøter
• Åpne møter om byutvikling,  

og steds- og næringsutvikling
• Fagkonferanser; fra interkommunale konferanser 

til næringskonferanser

Uformelle arenaer. Uformelle sosiale treffpunkter 
som kan fungere som kreative møteplasser for 
idéutveksling:
• Kulturhus og kulturarenaer, bibliotek,  

kulturkaféer, debattarenaer
• Gründerkaféer, steder med mulighet  

for midler tidige arbeidsplasser
• Ulike kulturarrangementer, slik som konserter, 

teater, bydager, markeder, festivaler

Tekstboks 1: Ulike innovasjonsarenaer i byer.  
Kilde: Vestby m.fl., 2016.
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er tema som behandles i kapittelet om attraktivitet og 
regionforstørring. Bedriftene er også opptatt av stabile 
rammebetingelser, riktige  lokaler, relevante møteplasser 
og nettverk, tilgang på kompe tanse og arbeidskraft. Mye 
er felles for både nye og etablerte bedrifter, men ikke alt. 
Å skape en dynamikk mellom nye og etablerte bedrifter 
kan gi ny vekstkraft. 

Gründere har behov for grunnleggende kunnskap 
om å starte og drive bedrift. Selv om det er tilbud om 
kurs i offentlig regi, lærer en gründer aller mest effektivt 
gjennom samarbeid med andre bedrifter. Aktive gründer-
nettverk og mentorer fra erfarne bedriftsledere er attrak-
tive tilbud for gründere. Gründere som satser nasjonalt 
og internasjonalt har behov for individuell oppfølging og 
særlig kunnskap om markedet de ønsker å satse i.

Selvdrevne gründernettverk (co-working  spaces, 
gründerkafeer, hub-er) skaper begeistring og har stort 
innovasjonspotensiale. I mange byer i  Nordland er slike 
miljø etablert. Driften av slike miljø bør være behovsdrevet 
og gründerstyrt. Slike miljø vil ha god nytte av å kobles 
med investorer eller andre som ser egen- eller samfunns-
nytte i å utvikle miljøene. Dette er krevende i små byer, 
både fordi det er få gründere og få potensielle investorer. 
I byene i Nordland må det derfor skapes tilpassede mod-
eller for slike nett verk. Samarbeid med næringsforeninger, 
etablerte bedrifter, mellom byer og by og omland kan være 
viktige grep.

Risikokapital er en utfordring spesielt for gründ ere. 
Det gjelder ikke bare tilgang til kapital, men også gründ-
erens kunnskap eller forestillinger om kapitalbehovet, og 
hvordan og når penger brukes. For å tilrettelegge for at 
flere gründerbedrifter vokser i byene, bør det jobbes med 
å øke tilgang på tidligfasekapital. I byene i Nordland er 
det nå flere initiativ for å få til privat- offentlig samarbeid 
om tidligfasekapital i såkalte «Business Angels Network». 
Her er det ofte erfarne næringslivsledere som investerer 
forholdsvis små beløp i nye bedrifter. Slike initiativ kan 
bidra positivt til å skape vekstkraft i byene. 

For mange bedrifter er offentlig sektor en viktig kunde. 
Offentlig sektor er en viktig kjøper av varer og tjenester. 
Her er det viktig at en er bevisst på at utforming av anbud 
ikke utelukker muligheten for lokal leverandørutvikling. 
Nye løsninger i offentlig sektor kan utvikles gjennom tett-
ere samarbeid mellom bedrifter og offentlig sektor. Dette 
vil kunne skape sterke og konkurransedyktige bedrifter 
i byene. Det finnes både nasjonale og EU-virkemidler som 
kan brukes til å finansiere slike prosjekter.

3.2.5 Byene i Nordland som  
attraktive steder for nyetablering
Å satse på vekstkraft i en by betyr også å arbeide for å få 
etablert nye bedrifter gjennom relokalisering og flytting av 
virksomhet. Å få bedrifter eller offentlige aktører til å flytte 
eller etablere sin virksomhet til byene i Nordland er viktig. 

3 VEKSTKRAFT

Fauske.
Foto: Eva-Kristin 
 Kristensen.
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Offentlige og private aktører er i kontinuerlige omstillings-
prosesser. Det er ikke mulig å holde på alle arbeidsplasser 
som er lokalisert i byene, men omstillingsprosesser betyr 
også muligheter for at nye aktører etablerer seg i byene 
i Nordland. 

I arbeidet med å tiltrekke nye bedrifter til Nordland, 
må det følges med på hvilke næringer og sekt orer som er 
i utvikling og hvor det kan forventes vekst. I de siste årene 
har mange konsern valgt å konsentrere sin virksomhet til 
færre steder. Et eksempel på dette er banksektoren som 
både nedbemanner og flytter personell. Noen indu stri-
bedrifter har valgt å satse på færre utviklings avdelinger. 
Næringslivet i Nordland møter både nasjonale og inter-
nasjonale strukturendringer.

Offentlige arbeidsplasser ses ofte på som en god 
basis for videre utvikling av byen. Statlige arbeids plasser 
 leverer som regel tjenester i et nasjonalt marked. De utgjør 
således viktige kompetansemiljø i byene. Mange opplever 
offentlige arbeidsplasser som sikrere enn de private. En 
satsing på offentlige arbeidsplasser må derfor ha to mål: 
(i) å beholde eksisterende arbeidsplasser og (ii) samtidig 
arbeide for å etablere nye.  

Overordnet er det fire typer nyetablerere som er stra-
tegisk viktige i byene i Nordland: 

• Bedrifter og foretak som allerede har virksomhet 
i Nordland, men som gjennom interne endrings-
prosesser vil øke sin primærvirksomhet eller 
etablere nye virksomhetsområder.

• Bedrifter og foretak som leverer inn til, eller styrer 
rammebetingelser for store næringer i Nordland.

• Offentlige virksomheter som skal nyetablertes eller 
flyttes ut av det sentrale østlandsområdet.

• Nye bedrifter som utvikler og leverer miljø- og 
klimavennlige produkter og tjenester, både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap om lokaliseringskriterier
Både offentlige og private bedrifter har lokaliserings-
kriterier når nye lokaliteter vurderes. Dette er bl.a. forutsig-
bare ramme betingelser, forutsigbar kommunal planlegging, 
offentlig infrastruktur og service- og tjeneste tilbud. Erfar-
ingen fra utflytting av statlige tilsyn er at vurdering av 
kompe tansetilgang og kapasitet i arbeids markedet var 
viktige kriterier. 

For å trekke til seg etableringer utenfra, må det jobbes 
systematisk for å ha kunnskap om hva potensielle private 
og offentlige etablerere etterspør. Næringslivet er i økende 
grad internasjonalt. Byene i Nordland konkurrerer ikke 
bare med nabobyen eller med en by i en annen del av 
landet, men også med byer i andre områder av verden. 
Datasenter industrien er et godt eksempel på  nettopp dette. 

Synliggjøre byenes fortrinn
Byene i Nordland har ulike fortrinn. Dette kan være infra-
struktur, strategisk god lokalisering, natur ressurser eller 
sterke kompetansemiljø. Eksisterende næringsliv, offentlig 
tilbud og kunnskapsmiljø må markedsføres for å trekke til 
seg etableringer. For å markedsføre byene må det skapes 
større bevisst het lokalt om fortrinn i byene i Nordland. 
Byene må identifisere hvilke typer oppgaver de har særlige 
forutsetninger for å lykkes med.  

Eksisterende kompetansearbeidsplasser innen helse, 
transport, forsvar, logistikk, oppdrett, FoU og UoH-sekt-
oren samt videregående skole brukes som utgangs-
punkt for å legge til rette for nye arbeidsplasser. Byene 
i  Nordland må vise fram de miljøene og mulighetene som 
finnes. I dette ligger det også at mulighetene de enkelte 
i byene må markedsføres bedre. 

3.3 Mål – strategier
Det er utledet to mål for å få til vekstkraft i byene: 

Mål 1: Utvikle byene i Nordland 
som innovasjonssentre 

• Utvikle nettverk og møteplasser for gründere og 
etablerte bedrifter

• Viderutvikle samarbeidsarenaer for næringsliv og 
utdanning

• Smart byutvikling skal stimulere til grønn og bære-
kraftig næringsutvikling

Mål 2: Gjøre byene i Nordland attraktive som 
etableringssted for nye offentlige og private arbeidsplasser

• Utvikle kompetanse som nye bedrifter og foretak 
vil ha behov for

• Markedsføre byene i Nordland som 
etableringssteder





Mo i Rana.
Foto: Thor-Wiggo Skille.
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Bypolitikken skal styrke de enkelte byenes attraktivitet og tiltrekningskraft som besøkssted og sted 
å bo. I denne sammenhengen knyttes forståelsen av attraktivitet – eller attraksjonskraft – til bymes-
sige kvaliteter og hvordan byene i Nordland best kan utvikle sitt potensiale gjennom byplanlegging 
og tilrettelegging for ønsket befolkningsutvikling. Den enkelte bys attraktivitet som bo- og besøks-
sted skal også forstås ut fra perspektivet til omlandet som sogner til byen som sitt regionsenter. 

4 ATTRAKTIVITET

Byplanlegging er i denne sammenhengen et viktig virke-
middel og verktøy for å fremme en god og bærekraftig areal-
bruk som fremmer bedre miljø, helse og livskvalitet for de 
som bor, jobber eller besøker byen. Det innebærer et fokus 
på både øko nomisk, miljømessig og sosial bærekraft.16 

Sosial bærekraft i byutvikling dreier seg om beboernes 
subjektive opplevelse av bomiljø, sosialt liv og områders 
utvikling, og tilgang til felles goder som kollektivtrafikk 
og grøntområder. Aktiv demokratisk deltakelse i form av 
løpende medvirkning i lokalsamfunnet blir også  trukket 
fram som en sentral betingelse for sosial bærekraft. 
I denne sammenhengen vil sosial bærekraft ofte sammen-
falle med en bred forståelse av folkehelse, eller helsefre-
mmende arbeid17.

Et av målene med den regionale bypolitikken er 
å styrke den enkelte by i arbeidet med å videreutvikle sin 
attrak sjonskraft i samspill med omlandet og de øvrige 
region sentrene i Nordland. Dette forutsetter god og 
kunnskapsbasert satsing på byutvikling i hvert enkelt 
regionsenter som bygger på den enkelte bys fortrinn. 
I planprosessen er det kommet innspill på at byene i større 
grad må bli bedre på å gjøre hverandre gode og unngå 
å konkurrere om de samme ressursene. 

Fylkeskommunen kan bidra til å styrke byenes rolle som 
regionsentra gjennom sin rolle som regional plan myndighet 
og samordning av det økonomiske virkemiddelapparatet. 
Fylkeskommunen forvalter i tillegg ansvarsområder og 

tjen estetilbud som er sentrale i by  utviklingen. Dette om-
fatter alt fra kulturminneforvaltning, kollektiv og samferdsel, 
videregående skole, planvei ledning, kunnskaps- og kom-
petanseutvikling, regional arealpolitikk, næringsutvikling, 
klima og miljø, folkehelsearbeid og kunst- og kultur. 

Det er likevel kommunen som gjennom sin rolle som 
planmyndighet har et særlig ansvar og handlingsrom 
i utviklingen av den enkelte by og dens rolle som region-
senter. Dette omfatter en rekke politikkområder knyttet til 
arealbruk, boligpolitikk, næringsutvikling, kultur, folkehelse, 
jobbmuligheter og offentlige tjenester. 

I planen settes det fokus på hvilke faktorer som kan 
bidra til å styrke by- og regionsentrenes attraktivitet som 
bo- og besøkssteder: 

• God kunnskap og kompetanse i byplanlegging 
• Samspill som styrker mangfold og sosial bærekraft 
• Nærmiljø, omgivelselskvaliteter, boligtilbud og 

kultur- og tjenestetilbud 

4.1 Nasjonale og regionale føringer
Nasjonale forventninger, bestemmelser og retnings linjer 
setter rammer for arbeidet med attraktivitet i by- og region-
senterutviklingen. Nedenfor rede gjøres det kort for noen 
av disse.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal plan-
legging legges fram hvert fjerde år og skal legges til grunn 
for fylkestingenes og kommune styrenes arbeid med region-

Sortland.
Foto: Erik Veigård.
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ale og kommunale plan strategier og planer. Her legges det 
vekt på gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- 
og samfunnsutvikling generelt, og attraktive og klimavenn-
lige by- og tettstedsområder spesielt. 

Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging setter rammer for utvikling av kom-
pakte byer og tettsteder, blant annet gjenn  om lokaliser-
ingskrav, mens rikspolitiske bestemmelser for barn og 
planlegging skal styrke barn og unges interesser i plan-
leggingen. Riksantikvaren har videre i sitt forventningsbrev 
til regional kultur minneforvaltning i 2016 bedt om et særlig 
fokus på byutvikling, og viser til at det skal utarbeides en 
na  sjonal strategi for bymiljø, byutvikling og kulturarv som 
skal foreligge i 2016.  

På regionalt nivå setter fylkesplanen rammer for byut-
vikling gjennom arealpolitiske retningslinjer. Nordland 
fylkeskommune har siden 2013 også hatt en regional plan-
bestemmelse for etablering av kjøpesentra. Denne bestem-
melsen erstatter den rikspolitiske bestemmelsen og gir 
grunnlag for en regional politikk for by- og tettstedsutvikling. 

I tillegg er det vedtatt flere planer og strategier som 
 setter rammer for byers attraktivitet som bo- og besøkssted: 

• Strategi for stedsutvikling
• Handlingsplan for folkehelsearbeid 2013–2016 
• Regional plan – Klimautfordringene i  Nordland 

2011–2020
• Regional plan for bibliotek i Nordland 2015–2025
• Transportplan Nordland 2013–2024 
• Regional planstrategi for Nordland 2016–2020 

4.2 Temabeskrivelse og 
kunnskapsgrunnlag
De ti byene i Nordland har ulike kvaliteter og forutsetninger 
for sin byutvikling, også når det gjelder attraktivitet. Byenes 
særpreg er formet ut fra deres historie og kulturarv og gjør 
hver enkelt by unik. Eksempelvis kan vi i malmbyen Narvik 
ennå se malmvognene gå gjennom byen og gjenreisnings-
arkitekturen i «gate 1» fortelle om gjennom oppbyggingen 
etter siste verdenskrig. Vi ser også at flere byer i stadig 
større grad er opptatt av å ivareta kulturmiljø og kultur-
minner i sentrum. Et eksempel er trehusbebyggelsen 
langs Sjøgata i Mosjøen som for mange er byens fremste 
identitetsbærer. 

Felles for byene i Nordland er et stadig større fokus på 
sentrumsutvikling. Sortland,  Sandnessjøen, Bodø, Leknes, 
Narvik, Mo i Rana og Svolvær har alle fått på plass kultur-
bygg og/eller bibliotek i sent rum de siste årene. Mange av 
byene har også gjort store investeringer i offentlige uterom, 
eksempelvis i Brønnøysund hvor området «Strømsnes» 
er rustet opp til en attraktiv og tilgjengelig møteplass ved 
sjøen, og i Fauske sentrum hvor det er etablert strand-
promenade langs sjøen. I flere av disse tilfellene har fylkes-
kommunen kunnet bidra med investeringsmidler gjennom 
stedsutviklingstilskudd. Denne tilretteleggingen for kultur 
og hand el i sentrum er viktige bidrag i å demme opp for den 
utarmingen av bykjernen som ofte følger med utviklingen 
av bil baserte kjøpesentra. 

4.2.1 Kunnskap om by- og arealplanlegging
En sentral forutsetning for god byutvikling er kunnskap og 
kompetanse innen by- og arealplanlegging. Dette gjelder 
alle byer og tettsteder verden over, også i  Nordland, og 
det er bred enighet om at kunnskapsbasert og sam ordnet 
by- og arealplan legging er avgjørende for byutvikling med 
sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft18.

Det foreligger i dag et betydelig omfang av faglig 
veiledningsmateriale innenfor planlegging, byutvikling, 
gode uterom og klimatilpasning.19 Mulig hetene og utford-
ringene knyttet til den nasjonale politikken om den «kompa-
kte byen» har også vært gjenstand for forskning. Her settes 
det blant annet fokus på hvordan fortettingspro sesser 
håndteres og hvordan vårt plan- og beslutningssystem 
fungerer til formålet20.

I tillegg finnes det mye kunnskap gjennom ana lyser, 
statistikk og utredninger knyttet til hver enkelt by- og 
regionsenter i Nordland.21 Utfordringen ser ut til å være 
hvordan kunnskapen implementeres i den kommunale 
hverdagen, og tilpasses regionale og lokale forhold. 

Planveiledning og kunnskapsutvikling er sentrale 
oppgaver for fylkeskommunen som regional plan-
myndighet. I planprosessen er det kommet innspill på at 
fylkeskommunen bør tilrettelegge for kompetansebygging 
innen byplanlegging og bidra til erfaringsoverføring. 

4.2.2 Medvirkning og deltakelse i byutviklingen
I planprosessen er dialog og samhandling løftet fram 
som sentrale suksessfaktorer for god byutvikling, og at 
det er strategisk og langsiktig fokus i planarbeidet som 
gir styrings kraft og forutsigbarhet for byutviklingen. Det 
ble pekt på at man ønsker god politisk styring av plan-
arbeidet, kombinert med stor grad av medvirkning. Med-
virkning i planleggingen ligger i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf, og sikres i hovedsak gjennom å melde 
oppstart av plansaker og legge disse ut på høring når 
forslaget er ferdig utarbeidet. I praksis innebærer dette 
ofte liten eller ingen medvirkning fra andre enn tiltakshaver 
og planmyndighet.22

Reell medvirkning som gjør at alle kan oppleve seg selv 
som deltaker og medborger i byutvik lingen er imidlertid 
ikke enkelt å få til. Kommunen som planmyndighet trenger 
derfor gode verktøy for å iverksette medvirkning tidlig nok 
i planprosessen, både for egne planer og gjenn  om krav til 
prosesser ført av private tiltakshavere. Her finnes det en 
rekke ulike metoder som kan tas i bruk.23 Et godt eksem-
pel på mobilisering av byens befolkning er måten Sortland 
kommune gikk inn et nært samarbeid med lokal media 
i forbindelse med arbeidet med Byplan  Sortland. Et annet 
eksempel er bruk av Barne tråkk24 i arbeidet med å inklu-
dere barn og unge i planleggingen, og hvor Bodø kommune 
i 2014 ble tatt inn som en av tre pilotkommuner for å utvikle 
dette verktøyet. 

En konkret utfordring for planmyndighetene i denne 
sammenhengen er å formidle informa sjon slik at byplan-
legging oppleves som relevant og aktuelt for den enkelte. 
Ofte kan det være vanskelig å finne fram til hvilke planer 
som gjelder. I planprosessen er det kommet fram at det 

Note 16: Jf. prinsipper 
for bærekraftig utvikling i 
«Fylkesplan for  Nordland» 
og «Regional plan – Klima-
utfordringene i Nordland 
2011–2025». 
Note 17: Sandkjær- 
Hanssen m.fl., 2015. 
Note 18: UN- 
Habitat, 2015. 
Note 19: Kunnskaps-
grunnlag og veilednings-
materiale er tilgjengelige 
bl.a. på regjeringens nett-
sider planlegging.no, 
stedsutvikling.no og 
Miljø direktoratets nett-
side klimatilpasning.no. 
Note 20: Sandkjær- 
Hanssen m.fl., 2015. 
Note 21: Se Nordland 
fylkeskommunens nettside 
www.nfk.no/statistikk 
Note 22: Sandkjær-Hans-
sen m.fl., 2015, kapittel 8: 
«Medvirkning i planleg-
gingen av den kompakte 
by – hvordan er praksis». 
Her konkluderes det med 
at planlegging – spesielt 
reguleringsplanlegging – 
ofte oppleves som ugjen-
nomtrengelige prosesser 
hvor innbyggere ikke får 
sin stemme hørt.   
Note 23: Veiledning om 
medvirkning ligger på 
nettsiden www.stedsut-
vikling.no: https://www.
regjeringen.no/no/sub/
stedsutvikling/ny-pro-
sess-og-verktoy/med-
virkning/id699053/ 
Note 24: Barnetråkk er 
et digitalt verktøy der 
barna registrerer på kart 
hvordan de opplever sin 
skolevei og sine fritidsom-
givelser. Dette gir plan-
myndigheter og politikere 
kunnskap om barns lokal-
miljø fra barna selv, og 
den skal kunne tas i bruk 
det skal utvikles planer og 
reguleringer. Kilde: Norsk 
design- og arkitektursen-
ter (Doga.no)
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er behov for å gjøre politisk vedtatte planer og strategier 
mer tilgjengelige, og at en viktig kommunikasjonskanal 
i denne sammenhengen er kommunenes nettsider. Større 
fokus på brukerorientert design vil gjøre lett ere å finne 
fram til riktig informasjon og bidra til å gjøre planprosesser 
mer forståelige.25

4.2.3 Mangfold og sosial bærekraft 
Når ulike mennesker samles, legger det grunnlag for 
byliv og opplevelse av felleskap og mangfold. Dette 
er by  kvaliteter vi ønsker å tilrettelegge for i Nordland. 
Opplevelsen av å være inkludert i samfunnsutviklingen 
har stor betydning også i et folkehelseperspektiv. Attrak-
tivitet må oppleves av alle grupper i befolkningen. Tilbud 
må derfor tilpasses behov og interesser i en grad som 
vil føre til reell deltakelse, medvirkning og inkludering 
uavhengig av sosioøkonomisk og sosiokulturelt ståsted. 
Lav terskel aktivitetstilbud som turveger, stier, turløyper, 
parker/aktivitetsparker og ulike nærmiljøanlegg i bo- og 
nærområder stimulerer alle  grupper fysisk og sosialt. Slik 
tilrettelegg ing vil bidra til sosial ut jevning og redusere 
sosiale helseforskjeller.

Innbyggerperspektivet bør derfor være med når kom-
munene bygger opp sitt lokaldemokrati. Det bør jobbes for 
å utvikle god utviklingskultur og samarbeidsklima mellom 
politikk, sivilsamfunn og næringsliv, og regionsentrene bør 
også være lydhøre overfor sine omlandskommuner. 

I kapittel 3 er det fremhevet hvordan felles møte plasser 
og arenaer i byen bidrar til innovasjon og vekstkraft i nær-
ingslivet. Det er i dag økende forståelse for at frivillig arbeid 
på viktige områder bidrar til verdiskaping i lokalsam funnet, 
og at frivillig sektor skal sees som aktør i utviklingen av 
attraktive byer. Kommunen kan tilrettelegge for dette 
gjennom å tilby frivillig sektor tilgang til lo kaler i sentrum, 
eksempelvis i tilknytning til kulturhus og bibliotek. 

I planprosessen er det kommet innspill på at universitet 
og videregående skole bør ta en mer aktiv rolle i utvik lingen 
av våre byer. I denne sammenhengen kan lokalisering 
være en utløsende faktor. Et eksempel på at et kunnskaps-
miljøer kan innta en rolle i utviklingen av en mangfoldig 
og inklu derende by, er etableringen av studiesenteret 

 Campus  Helgeland på Mo i Rana i 2013 med utdannings-
tilbud samlokalisert med bibliotek og kunnskapsbedrifter. 

Inkludering og bosetting av tilflyttere og innvan-
drere er en sentral utfordring for byene i Nordland som 
ellers i verden. Statistikken viser at befolkningsveksten 
i  Nordland er knyttet til tilflytting fra utlandet. Nordland har 
stor fraflytting, spesielt ungdom, og har behov for arbeids-
kraft og kompetanse. Kommunens vertskapsrolle blir viktig 
i denne sammenhengen. Dette handler både om å tilby 
bolig og arbeid, og tilrettelegge for sosiale og inkluder-
ende møteplasser. I rapporten «Attraktive og berekraftige 
bumiljø i småbyer» blir Kulturfabrikken i Sortland løftet 
fram som et forbilde på hvordan samlokalisering av vok-
senopplæring, bibliotek, frivilligsentral og ulike kulturtilbud 
til sammen kan fungere som integreringsarena og uformell 
møteplass (Distriktssenteret 2016). 

4.2.4 Byens fysiske miljø 
Både nasjonal og regional arealpolitikk legger til grunn at 
en kompakt bystruktur skal bidra til reduksjon av klimagass-
utslipp gjennom fortetting og tilrettelegging for gående og 
syklende slik at dette oppleves som et reelt alternativ til 
bil. I Nordland arbeides det med å tilrettelegge for  sykkel 
og gange i flere av byene. Eksempelvis ble Mosjøen 
 Nordlands første sykkelby i 2010. Utbygging av kollektiv-
tilbud og forventninger om at arbeidsplasser og boligtilbud 
skal legges i tilknytning til kollektivknutepunkter er også 
knyttet til målet om en mer miljø- og klimavennlig by. Her 
har Bodø kommune allerede gjort et viktig løft i forbindelse 
med gjennomføringen av tiltak i Bypakke Bodø og ut bygg-
ing av kollektivsystemet i henhold til Kollektivplan Bodø.

En av de omkostningene som kommer med fortett ingen 
er at dette ofte medfører nedbygging av grønt arealer. Dette 
har vist seg å gi problemer med håndtering av overvann. 
Prognosene viser at klimaendringene vil gi mer og hyppig-
ere nedbør i årene fremover, og håndtering av overvann er 
pekt på som en sentral utfordring i utviklingen av byer og 
tettsteder, og som må imøtekommes i byplanleggingen26. 
Godt opparbeidede grøntarealer i sentrum kan imidlertid 
bidra til å løse flere problemstillinger. I tillegg til at parker 
og grøntarealer kan ta opp overflatevannet, vil de også fun-
gere som sosiale møteplasser som fremmer folkehelsen 
og styrker byens attraktivitet som bo- og besøkssted. Det 
er en økende oppmerksomhet på dette i flere av byene i 
Nordland, og grønne og blå strukturer er i stadig større 
grad sikret i kommuneplanens arealplaner. Eksempelvis vil 
Bodø kommune i løpet av 2016 få på plass en kommune-
delplan for grøntstruktur som har som mål å sikre viktige 
rekreasjons- og naturområder og nød vendig uteopphold-
sarealer av god kvalitet for beboerne i den tette byen. 

4.2.5 Byen som sted 
Møtet med byen handler også om hvordan det fysiske 
bymiljøet oppleves, både av de som bor i byen og de som 
kommer tilreisende. Kulturminner og kulturmiljø er viktige 
rammer for byens historie og identitet, og kvalitet i utform-
ing av uterom og bygningsmiljø gir gode forutsetninger for 
at byen oppleves som attraktiv. 

Note 25: Nasjonale 
forventninger til regional 
og kommunal planlegging 
(KMD, 2015) omfatter 
krav om økt bruk IKT og 
digital plandialog.  
Note 26: NOU 2015: 16.

Narvik.
Foto: Erik Veigård
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Vi ser at planlegging og utforming av byens uterom 
har stor betydning for hvordan byen som helhet fungerer. 
Byrommene er byens og tettstedets møteplasser og fell-
esområder der gater, plasser, parker og grøntområder 
binder steder og mennesker sammen. På Mo i Rana er 
kontakten mellom bykjernen og sjøen nylig blitt gjen-
opprettet gjennom flyttingen av biltrafikk som tidligere gikk 
over torget. Dette har bidratt til at man i dag kan gå fra 
rådhuset øverst i gågaten helt ned til Havmannsplassen 
ved sjøen hvor kommunen investerer i en større oppgra-
dering av uteområdet. Dette illustrerer hvordan et nettverk 
av byrom kan skape forbindelser mellom ulike målpunkter 
og gjøre det attraktivt og enkelt å bevege seg i byen. 

Vi vet også at et godt og trygt nærmiljø gir rammer for 
et godt liv i hverdagen. Her vil tilrettelegging til å gå og 
sykle, og tilgang til gode utearealer for rekreasjon være et 
viktig bidrag for en mer aktiv og helsefremmende hverdag. 
I Nordland ligger naturen i umiddelbar nærhet til byene. 
Naturen er en synlig og tilgjengelig del av bylivet, og er 
for mange en viktig grunn for hvorfor man har bosatt seg 
i landsdelen. Dette gir grunnlag for utvikling av et «urbant 
friluftsliv» som etterspørres og verdsettes av både de som 
bor og besøker byen.

4.2.6 Byen som kultur- og handelssenter
En attraktiv by forventes å kunne tilby et bredt kultur og 
handelstilbud. Et attraktivt handelsområde i sentrum krever 
aktiv tilrettelegging gjennom en bevisst arealpolitikk, og 
et godt samarbeid mellom næringsdrivende og gårdeiere. 
Det er prøvd ut ulike måter å organisere dette samarbeidet 
på. I en undersøkelse av hva som kan gjøres for å styrke 
sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og 
service, er Mosjøen er en av fire caseundersøkelser som 
viser hvordan en slik organisering kan gjøres27. Det konklu-
deres her blant annet at stat og fylkeskommune kan bidra 
med verktøy og tilskuddsordninger, utbygging av handel-
sarealer utenfor sentrum må begrenses, og utbygging av 
boliger, arbeidsplasser og handel bør styres inn mot sen-
trum. Det påpekes at utfordringen er å få alle aktører til å 
dra sammen for å styrke sentrum. I tillegg til Mosjøen, har 
flere av byene i Nordland satt dette på agendaen, og det er 
blant annet etablert gårdeierforeninger i Fauske og Bodø. 

I tillegg til handel, er kulturtilbud, offentlige tjenester og 
gode møteplasser viktige forutsetninger for opplevelsen av 
en attraktiv by. Det offentlige biblioteket og kulturhuset er 
viktige arenaer som kulturformidlere og sosiale møteplas-
ser. I Regional plan for bibliotek i Nordland, er et av målene 
for biblioteket å bidra til by- og stedsutvikling gjennom å 
være tilgjengelig og sentralt plassert.

4.2.7 Bolig i byen 
Boliger i byen styrker bylivet, og stadig flere ønsker å bo 
sentralt. Utbygging av boliger gjøres i all hoved sak i privat 
regi, og markedet setter rammene for hvilke boliger utbyg-
ger prioriterer å bygge. I mange tilfeller vil kravene knyttet 
til barn og unges interesser, og krav til utearealer, utfordres 
av tiltakshaver av økonomiske hensyn. 

I denne sammenhengen vil en helhetlig kommunal 
boligplanlegging med et gjennomgående perspektiv om 
«sosial bærekraft» kunne bidra til at det blir bygget tilstrek-
kelige antall egnede og varierte boliger med gode kvaliteter 
tilpasset ulike brukere. Dette handler om å gi tilgang til boli-
ger også til de med begrenset inntekt, og tilgang til viktige 
fellesgoder som friområder, offentlig transport, skoler og 
barnehager og bomiljø som kan forhindre sosial ulikhet. 
Kommunen kan bidra med å legge premisser for utvikling 
av gode boligtilbud og bomiljø, eksempelvis gjennom 
utbyggingsavtaler, planbestemmelser i reguleringsplaner, 
fortrinnsrett for kommuner til kjøp av antall boliger for 
egne formål. En rekke av byene i Nordland har i dag bolig-
politiske planer som setter rammer for boligbygging i byen. 

4.2.8 Kompakt byutvikling
Det følger noen omkostninger med den fortettingen som 
følger av målsettingen om den kompakte byen. Å bo tet-
tere er arealbesparende, og å samle byens funksjoner i 
sentrum er med på å gjøre byens tilbud mer tilgjengelig for 
flere. Samtidig kan dette gå på bekostning av grøntarealer, 
gode uterom, kulturminner og kulturmiljø. Forskning viser 
hvor tett sammenkoblet de ulike sektorene bør jobbe for 
å fremme de gode kvalitetene, ikke minst når det gjelder 
bomiljø i bysentrum. De bærekraftige løsningene krever 
samordning, helhetlig planlegging og forståelse for hvor-
dan fortetting bør foregå. Dette er det ofte enkelt å enes 
om i en overordnet plan, men vanskelig å følge opp i utar-
beidingen av reguleringsplaner28.

Det knytter seg gjerne utfordringer til at boliger 
og andre utbyggingstiltak skal detaljeres og tilpasses 
markedskravene. Utbygger av næringsbygg trenger ofte 
salg av boliger for å sikre inntjening. Krav til uteareal/leke-
plasser i sentrum som løses innenfor planområdet blir ofte 
lite attraktivt. Dette har bakgrunn i krav til inntjening fra 
utbygger. Dette stiller ofte kommunen i en vanskelig situ-
asjon om hvor store krav planmyndigheten kan og bør stille 
til utbyggere. Det er en utfordring å tilrettelegge for boliger 
i sentrum i en liten by, samtidig som en ivaretar hensyn til 
boligkvalitet og byliv. Det er klare sammenhenger mellom 
hvordan utforming av boligprosjekter påvirker samvirket 
med resten av byen og byens liv, og som kan legges til 
grunn for plankrav fra kommunens side29. 

4.2.9 Regional arealpolitikk 
Fylkesplanen for Nordland omfatter både en juridisk bin-
dende planbestemmelse for etablering av kjøpesentra 
(kapittel 7) og arealpolitiske retningslinjer (kapittel 8). De 
arealpolitiske retningslinjene omfatter en rekke politik-
kområder, inkludert by- og tettstedsutvikling.30 Dette gir 
Nordland fylkesting anledning til å sette rammer for en 
regional arealpolitikk og kjøpesenteretablering som sikrer 
en bærekraftig by- og tettstedsutvikling ut fra den typen 
byer og bystrukturer vi har i Nordland. 

Gjennom å legge til grunn målene i regional plan for by- 
og regionsenterpolitikk i en rullering av fylkesplanens are-
alpolitiske retningslinjer, vil dette kunne bidra til å etablere 
en felles forståelse for hvordan arealpolitiske retningslinjer 

Note 27: Tennøy m.fl., 
2014. 
Note 28: Sandkjær- 
Hanssen m.fl., 2015. 
Note 29: Menon, 2016. 
Note 30: Arealpolitiske 
retningslinjer omfat-
ter temaene 1) God 
planlegging, 2) By- og 
tettstedsutvikling, 3) 
Naturressurser, kul-
turminner og landskap, 
4) Næringsutvikling, 5) 
Kystsonen. 
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kan og bør sette rammer for utviklingen av attraktive byer 
og regionsentra.

4.3 Mål – strategier
Mål 1: Byene i Nordland skal ha kompetanse og 
forståelse for by- og arealplanlegging som verktøy 
i byutvikling  

• Bygge kunnskap og kompetanse om bærekraftig 
byplanlegging regionalt og lokalt

• Styrke medvirkning i byplanprosesser lokalt og 
regionalt gjennom tilgjengeliggjøring av planrele-
vant informasjon og gode prosesser

• Styrke grunnlaget for en klimavennlig og bære-
kraftig byutvikling i Nordland gjennom regional 
arealpolitikk

Mål 2: Økt mangfold og sosial bærekraft 
• Styrke samarbeidet mellom sivilsamfunnet, 

næringslivet, offentlig sektor og forsknings- og 
undervisningssektoren  

• Tilrettelegge for deltakelse og inkludering i 
byutviklingen

Mål 3: Byene i Nordland skal være gode å bo i og verd 
å besøke 

• Gode og trygge nærmiljø tilrettelagt for  
gående og syklende

• Styrke og bygge videre på byenes identitet, sær-
preg og gode omgivelseskvaliteter

• Bidra til et bredt og mangfoldig tjeneste- og kultur-
tilbud i byene

• Variert boligtilbud med bokvalitet i bysentrum

Svolvær.
Foto: Ola Torstensen.



X: KAPITTELTITTEL32



REGIONAL PLAN FOR BY- OG REGIONSENTERPOLITIKK 2017–2025 33

I planprogrammet er det lagt vekt på at en ønsker en bypolitikk som skal sørge for at byene 
i  Nordland oppleves som bra steder å bo, vokse opp, jobbe, skape og oppleve kultur, og kan tilby 
gode levekår for alle. 

5 REGIONFORSTØRRING 

Nordlandsbyene skal ha gode rammebetingelser for nær-
ingslivet og ivareta sine regionale funksjoner overfor sitt 
omland når det gjelder tjenester, kulturtilbud og handel. 
For å få dette til kreves det gode regionale samferd-
selsløsninger. Arbeidet med regionforstørring er derfor 
samordnet med Nordland fylkeskommunenes arbeid med 
Regional transportplan Nordland og fylkeskommunens 
innspill til Nasjonal transportplan 2018–2027.

Geografi, avstand og til dels ulik utvikling i både pri-
vate og offentlige tjenester, gjør at både næringsliv og 
befolkningen i omegnskommunene i mange tilfeller etter-
spør tjenester i flere sentra. Senter/omland kan defineres 
ulikt avhengig av om vi har fokus på arbeidsmarkedet eller 
servicefunksjoner.

• For å forstå begrepet regionforstørring i Nordland, 
kan det være formålstjenlig å ta utgangspunkt i 
to innfallsvinkler: Regionforstørring i relasjon til 
arbeidsmarkedet og næringslivet (Bo- og arbeids-
markedsregioner – BA-regioner)

• Regionforstørring i relasjon til omegnskommune-
nes behov for rask og god kommunikasjon inn til 
sitt regionsenter (kan være flere). (Utvider BA-re-
gioner til også å omfatte servicefunksjonen; Bo-, 
arbeids- og serviceregioner – BAS-regioner)

Det er viktig å ha som utgangspunkt at regionforstør-
ring kan skje særlig via tre hovedtiltak:
Investeringer:

• Bedre og/eller kortere veiforbindelse

Kollektivtilbud:
• Tilrettelegging for pendling via jernbane der dette 

er mulig
• Bedre tilrettelagte buss- og hurtigbåtforbindelser

Regionforstørring handler også om å redusere rei-
setiden fra en kommune til et senter, selv om eksisterende 
reisetid er innenfor akseptabel pendlingstid.

5.1 Nasjonale og regionale føringer 

5.1.1 Nasjonal transportplan (NTP)
Ved oppstart av nye NTP-prosesser, etablerer transport-
etatene flere arbeidsgrupper som jobber det ulike pro-
blemstillinger. En av disse gruppene har fokus på regional 
utvikling.31  

Arbeidsgruppens anbefalinger inngår i tran sport-
etatenes oppsummering av analyse- og strategi fasen. 
Her ble robuste regioner og effektive korridorer foreslått 

Brønnøysund.
Foto: Erik Veigård.
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som en av fire hovedsatsings områder. Her viser de til at 
robuste regioner med god vekstkraft krever både et godt 
transporttilbud internt i arbeidsmarkeds-regionene og 
gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og inter-
nasjonalt. Rapporten berører også fylkesvegenes betyd-
ning. Her heter det:

Fylkesveger knytter mindre geografiske områder 
sammen og er ofte en avgjørende første eller siste lenke 
for godstransport. Fylkesvegnettet spiller dermed en 
sentral rolle i regional utvikling. Det er viktig at disse 
vegene gir forutsigbarhet og tilgjengelighet for god-
stransport og pendlere.

Oppsummeringsrapporten berører også potensiale for 
regionforstørring. I sin oppsummering legger de hoved-
vekten på at de positive effektene, vil en kunne oppnå når 
arbeidsmarkedet er rundt 8 000-10 000 sysselsatte.

5.1.2 Regional transportplan Nordland (RTP). 
Kapitlet om regionforstørring i Regional plan for by og 
regionsenterpolitikk 20172025 blir koblet opp mot 
Regional transportplan Nordland 20182029.

5.2 Temabeskrivelse og 
kunnskapsgrunnlag 
I planprogrammet blir det vist til at byene og deres omland 
inngår i gjensidige avhengighetsforhold, og at det må være 
et godt fungerende samarbeid mellom regionsenteret og 
omegnskommunene for å få til økt vekstkraft, attraktivitet 
og god planlegging for regionforstørring. Regionsentrene 
må kunne tilby relevante offentlige og private tjenester som 
etterspørres av befolkning og næringsliv i regionen. By- og 

omlandsperspektivet vil derfor være et gjennom gående 
tema i planarbeidet32.

5.2.1 Økt arbeidsmarkedsintegrasjon mellom 
kommuner via økt pendling og regionforstørring.
Regionforstørring tar tradisjonelt utgangspunkt i hvordan 
en kan utvide dagens arbeidsmarkeder via kortere reisetid. 
Utgangspunktet er bo- og arbeidsmarkedsregioner. Større 
bo- og arbeidsmarkedsregioner har imidlertid også betyd-
ning for næringslivet – økt tilgang på arbeidskraft, bedre 
framkommelighet og lignende. 

Vi vil i tillegg også koble regionforstørring til BAS- 
regioner. Begrunnelsen for det er at for at vi skal få til et 
godt samspill mellom by- og omland, må det være mulig for 
befolkningen i distriktskommunene å nå inn til sitt region-
senter og hjem i løpet av samme dag. 

I tabell 3 har vi skissert analysesammenheng mellom 
målsettingen om å øke en BA-/BAS-region og de virkemid-
deltyper som kan bidra til å realisere målet. Med virkemid-
deltyper mener vi her både investeringer men også drift av 
kommunikasjonstilbud og private transportløsninger. 

Vi vil i tillegg også koble regionforstørring til BAS- 
regioner. Begrunnelsen for det er at for at vi skal få til et 
godt samspill mellom by- og omland, må det være mulig for 
befolkningen i distriktskommunene å nå inn til sitt region-
senter og hjem i løpet av samme dag. 

I tabell 3 har vi skissert analysesammenheng mellom 
målsettingen om å øke en BA-/BAS-region og de virkemid-
deltyper som kan bidra til å realisere målet. Med virkemid-
deltyper mener vi her både investeringer men også drift av 
kommunikasjons tilbud og private transportløsninger. 

Virkemidler

Formålet

Større BA-regioner Større BAS-regioner

Økt pendling

Bedre næringslivets fram-
kommelighet,  redusere 
avstandskostnadene

Bedre og raskere tilgang på 
offentlige og private tjenester

Investeringer

Vei – stat og fylke 

Viktig å oppruste/nye 
veier rundt sentra

Fra senter til senter 

Fjerne flaskehalser 

Fra senter til senter 

Tilrettelegge for pendling 
med tog der dette er mulig

Flere krysningsspor for å 
redusere reisetiden med tog

Nye terminaler 

Bruk

Busstilbud Styrke kollektivtilbudet

Bedre kobling mellom 
kollektivtilbudet og service-
tilbudet i sentraene

Helg- og kveldsavganger

Togtilbud
Analyser hvor det er 
mulig å skape bedre/
nye pendlertilbud

Jernbanen viktig for 
næringstransport. 
- Ofotbanen 
- Nordlandsbanen

Hvordan gjøre  tilbudet bedre

Bedre kobling mellom  
jern banetilbudet og  
service tilbudet i sentraene

Helg- og kveldsavganger

Båt- og fergetilbud
Begrenset pendlingsmulighet 
– viktig for intern arbe-
idspendling i kommune

Fergekapasitet og 
pålitelighet

Hurtigbåt viktig

Tabell 3: Sammenhen-
gen mellom formål og 
tilgjengelige virkemidler 
for regionforstørring

Note 31: Arbeidsgrup-
pens 7 anbefalinger:
• En bedring av transport-

tilbudet som integrerer 
små regioner med 
hverandre, har relativt 
sett størst nytte av 
økt integrasjon. Her er 
imidlertid investeringer 
pr. innbygger ofte høy.

• Ved å bedre trans-
porttilbudet mellom 
regionsentre framfor 
å innlemme periferi 
av èn region inn i en 
annen, unngår man at 
enkelte regioner tappes 
for arbeidsplasser og 
tjenester.

• Bedring av trans-
porttilbudet mellom 
regionsentrene med 
ulik næringsstruktur 
og tjenestetilbud ser 
ut til å ha betydning på 
pendlingseffekten. 

• Dersom en liten region 
knyttes nærmere en 
stor region, vil pend-
lingsstrømmen alltid 
øke fra den lille til den 
store. Generelt sett vil 
forbedring i transport-
tilbudet øke mobiliteten 
i arbeidsmarkedet, men 
reisetiden fra bosted 
til arbeidssted påvirker 
effekten. 

• Tilrettelegging av kol-
lektivtransport for å øke 
mobiliteten i arbeids-
markedet gir best effekt 
i sentrale strøk med tett 
arealutnyttelse, mange 
arbeidsplasser og 
boliger nær kollektiv-
knutepunkt.  For at en 
infrastrukturinvestering 
skal gi god effekt på 
arbeidsmarkedet, bør 
følgende forutsetninger 
være på plass: Infra-
strukturen må ha vært 
en begrensende faktor 
for vekst (f.eks. for lang 
reisetid), næringslivet 
må ha ønske og kapasi-
tet til å ta ut gevinstene 
som reduserte transpor-
tulemper kan gi og de 
politiske rammevilkåre-
ne må være til stede. 

Note 32: Vedtatt plan-
program for «Regional 
plan for by- og regionsen-
terpolitikk 2017–2025».
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5.2.2 Bo- og arbeidsmarkedsregioner  
(BA-regioner) i Nordland i 2014
BA-regionene dannes med utgangspunkt i fem regiontyper. 
Disse er storbyregioner, mellomstore byregioner, småbyre-
gioner, småsenterregioner (bygdesenterkommuner) og 
spredtbygde områder. Innenfor hver av disse er så kom-
munene gruppert i BA-regioner. I NIBR-rapport 2013:133, 
blir alle kommuner med minst 10 prosent pendling lagt til 
et senter når reisetiden er under 75 minutter én veg.34 Se 
også tabell 3 i planen. 

NIBR har gjennom sine analyser i rapport 2013:135, 
kommet fram til at bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt 
disse ti sentraene omfatter til sammen 26 kommuner. De 
øvrige 18 kommunene i  Nordland danner enten egne 
BA-regioner eller tilhører Harstad BA-region.

De ti bo- og arbeidsmarkedsregionene har en samlet 
folkemengde på 208 224 personer (eksklusiv  Gratangen 
i Troms fylke). Dette tilsvarer 85 % av folkemengden 
i  Nordland. Trekker vi inn sysselsettingen omfatter de ti 
bo- og arbeidsmarkeds regionene 87 % av alle sysselsatte 
med arbeidssted i Nordland.

5.2.3 Utfordringer
Utvide BA-regionene gjennom bedre  
og/eller kortere veiforbindelse
Beslutninger og prioritering i nye, eller utbedring av eksi-
sterende, veiforbindelser skjer via NTP- og RTP-pros-
essen. Endelig vedtak om investering skjer via vedtak 
i Stortinget og Fylkestinget. Staten, gjennom Nasjonal 
transportplan, planlegger og investerer i vegprosjekter 
som både vil gi raskere og bedre fremkommelighet langs 
Europaveiene og riksveiene, mens fylkeskommunen har 
ansvaret for fylkesvegnettet.

I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 
2018–2027, blir det gitt en oversikt over en lang rekke 
vegprosjekter som vil bidra til å redusere kjøretiden 
og fremkommeligheten, både for person transporten 
og næringslivet.  

I strategi- og analysedokumentet som ble presentert 
i februar 2015, ble robuste regioner og effektive korridorer 
foreslått som en av fire hovedsatsingsområder.  Her viser 
de til at robuste regioner med god vekstkraft krever både 
et godt transporttilbud internt i arbeidsmarkedsregionene 
og gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og 
internasjonalt.36

Gjennom Nasjonal transportplan finner vi både 
investeringsprosjekter som fjerner flaskehalser i by- og 
sentrumsområder, og større streknings utbygginger som 
binder sammen regioner med bedre vegstandard og kort-
ere kjøretider. Kortere kjøretid vil skape bedre betingelser 
for regionforstørring i den enkelte arbeidsmarkedsregion. 
Like viktig er det at disse investeringene vil bidra til å bedre 
næringslivets transportbehov og redusere avstandskost-

nadene. De pågående investeringsprosjektene i Salten-
regionen, Helgeland sør og -nord, Hålogalandsvegen og 
Hålogalandsbrua, vil alle bidra til disse målsettingene.

Større investeringsprosjekter som har betydning for 
regionforstørring i Nordland:
Hålogalandsbrua vil, når den er ferdig, korte reise tiden 
nord for Narvik med rundt 20 minutter. Både Hålogalands-
brua og Hålogalandsvegen vil knytte våre byregioner i nord 
tettere sammen og skape økt muligheter for pendling – 
innen og mellom regionene. I Statens vegvesens omtale 
av Hålogalandsvegen, blir det vist til at hensikten med 
prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redu sere 
reise tiden på E10/rv.85/rv.83 mellom Sortland, Harstad og 
Evenes. Hålogalandsvegen skal knytte regionen tettere 
sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling 
og regional utvikling. 

Dersom E10 mellom Fiskebøl og Å i Moskenes 
bygges ut i henhold til anbefalt forslag i KVU; Konsept-
valgutredning E10 Fiskebøl – Å, avgitt september 2015, 
vil kjøreavstanden på E10 gjennom Lofoten bli redusert 
med 24 km. På strekningen Fauske – Narvik er det lagt 
fram to KVUer ( Mørsvikbotn-Ballangen og Megården- 

Definert regionsenterkommune Regionsenter Kommuner i BA-regionen

Brønnøy Brønnøysund Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad

Alstahaug Sandnessjøen Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord

Vefsn Mosjøen Vefsn, Grane

Rana Mo i Rana Rana, Hemnes

Fauske Fauske Fauske, Sørfold, Saltdal

Bodø Bodø Bodø, Gildeskål

Narvik Narvik Narvik, Ballangen, Evenes*, Gratangen i Troms

Vestvågøy Leknes Vestvågøy, Flakstad

Vågan Svolvær Vågan

Sortland Sortland Sortland, Hadsel, Øksnes, Bø

*) Evenes er tillagt Narvikregionens BA-region. Evenes har størst pendling til Narvik – 8,7 % i 2014.

Tabell 4: BA-regioner i 
Nordland med utgangs-
punkt i de definerte byer/
regionsentrene

Note 33: Gundersen og 
Juvkam, 2013. 
Note 34: Gundersen 
og Juvkam, 2013. 75 
minutter kan gjelde som 
en grense mot ukepend-
ling. Pendlingsstatistikken 
viser alle som har en 
jobb i en annen kommune 
enn bostedskommunen 
(Kilde SSB).  
Note 35: Gundersen og 
Juvkam, 2013. 
Note 36: Utfordringer 
for framtidens transport-
system; Hovedrapport fra 
analyse- og strategifasen, 
25. februar 2015.
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Mørsvikbotn) som begge reduserer kjøretiden og gir en 
vesentlig bedre fremkommelighet. 

Åpningen av Toventunnelen på Helgeland (fv. 78) 
høsten 2014, har skapt en ny situasjon ved at reiseavstan-
den med bil mellom Sandnessjøen og Mosjøen er redusert 
til 62 km eller 57 min. Dette åpner for en sterkere arbeids-
markedsintegrasjon i første rekke mellom Sandnessjøen, 
Mosjøen og Mo i Rana, men også øykommunene utenfor 
Sandnessjøen. 

Dersom det i henhold til KVU fv. 17  Brønnøy-Alstahaug, 
Forbindelsene Dønna, Herøy og Vega, avgitt 9. februar 
2015, bygges tunell mellom Sandnessjøen og Herøy, vil 
dette redusere pendlingstiden fra Herøy til  Sandnessjøen 
fra 56 min til 21 min. Pendlingstiden fra Dønna til 
 Sandnessjøen endres ikke. Pendlingstiden vil fortsatt bli 
rundt 55 min. 

Tilrettelegging for pendling via  
jernbane der dette er mulig
I Nordland har vi et pendlertilbud med tog mellom  Rognan 
og Bodø. Statistisk Sentralbyrås pendlingsstatistikk viser 
en jevn økning i antallet som pendler på strekningen Bodø 

– Fauske og Saltdal. Det positive er at pendlingen øker 
begge veier.  

Pendlingstallene sier ikke noe om antallet som dag-
pendler med tog mellom Saltdal – Fauske og Bodø. Det 
er åpnet nye togstopp på strekningen mellom Bodø og 
Fauske, noe som er en klar indikasjon på at flere benytter 
seg av dette tilbudet til/fra arbeid. For å øke omfanget er 
det også viktig å utvikle et felles takstsamarbeid mellom 
ulike transporttilbud.

Det er igangsatt en analyse av muligheten for å legge 
til rette for et pendlingstilbud med tog på strekningen mel-
lom Trofors – Mosjøen og videre til Mo i Rana. Reisetiden 
med tog mellom Mosjøen og Mo i Rana er i dag på 68 min. 
Mellom Trofors og Mosjøen er reisetiden med tog 29 min.

Forholdene bør ligge til rette for en attraktiv pendlings-
rute - begge veier mellom Grane –  Mosjøen – Mo i Rana.  
Det må i denne sammenheng vurderes om reisetiden kan 
kuttes ned med dagens infra struktur eller om det er behov 
for utbedringer.

Bedre tilrettelagte hurtigbåtforbindelser
Nordland fylkeskommune har i dag under utredning et 
nytt samferdselskart for Nordland som omfatter hurtig-
båt- og fergetilbudet i fylket37. Ingen av øykommunene 
som i dag danner en egen bo- og arbeidsmarkedsregion, 
vil kunne få endret status via nye ruteopplegg. Pr. i dag 
 finner vi hovedtyngden av dagpendling med hurtigbåt 
mellom Vega/Brønnøy, Herøy og Dønna/Sandnessjøen 
og  Gildeskål/Bodø. Når potensialet for pendling er begren-
set, og dermed også potensialet for regionforstørring, blir 
tiltak som bidrar til å gjøre kommunene mer attraktive for 
arbeids takere og næringsliv viktig. For næringslivet blir det 
å sikre pålitelighet og sikkerhet i transporten av gods på 
ferge viktig. For befolkningen er tilgangen på et reisetilbud 
for å sikre god tilgang på offentlige og private tjenester 
viktig.  Det er viktig å ha med seg at godstransporten og 

personreiser, i mange tilfeller etterspør ulike krav til korre-
spondanse med andre transportsystemer.

Næringslivet og større BA-regioner i Nordland
NTP og RTP har et spesielt fokus på hvordan en kan bedre 
næringslivets transportbehov i Nordland. Næringslivets 
nytte av samferdselsinvesteringer kan grovt sett deles 
i direkte og indirekte nytte.38

Med direkte nytte tenker vi på reduserte transport-
kostnader og økt pålitelighet i framføring av både 
innsatsfaktorer og produkter. Indirekte nytte kan være 
økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft og produktivitets-
gevinster som følge av dette.

De direkte, kortsiktige effektene av samferdsels-
investeringer er relativt enkle å beregne innenfor 
dagens transportmodelltankegang, med unntak av 
effektene som følge av økt pålitelighet. De indirekte 
virkningene er langt vanskeligere å beregne.

Om regionforstørring sett fra næringslivets side 
oppsummer de som følger:

Den konklusjonen vi til en viss grad kan trekke, er at 
det ser ut til at god tilgang på arbeidskraft innenfor 
rimelig pendlingsavstand kan være en av faktorene som 
bidrar til økning i arbeidsplasser. Dette impliserer en 
viss styrking av hypotesen om at regionfor størring vil 
kunne gi en vekstimpuls for næringslivet. Mer full-
stendig innsikt i årsakssammenhenger og samspill med 
andre faktorer vil kreve mer detaljerte data og mer om -
fattende  analyser.

Denne konklusjonen viser at det kan være vanskelig 
å angi hvor stor effekten er. 

I de senere årene, har vi fått en økt fokus på at de 
tradisjonelle kost/nytteanalysene, ikke er tilstrekkelig for 
å ta beslutninger om prioritering og igangsetting av større 
samferdselsinvesteringer. Behovet for å gjennomføre til-
leggsanalyser, hvor næringslivets verdiskaping trekkes 
eksplisitt inn, synes å bli mer allment akseptert. I plan-
programmet er det satt fokus på dette. I forbindelse med 
KVU – Fv. 17 mellom Sandnessjøen og Brønnøysund, har 
Menon39 utarbeidet er slik tilleggsanalyse. 

Nordland er et stort eksportfylke innen sjø matnæringen 
og tungindustri/prosessindustri40. Regi on forstørring og 
tilrettelegging for bedre fremkommelighet og reduserte 
avstandskostnader, må sees i sammenheng.

5.2.4 Bo-, arbeids- og serviceregioner
Forskjellen på BA-regioner og BAS-regioner er service-
begrepet som henspeiler seg på hvordan befolkningen 
og næringslivet i en distriktskommune dekker opp sine 
tjenestebehov. 

En måte å operasjonalisere BAS-begrepet på, er 
å ta utgangspunkt i regionrådsinndelingen. Det fleste 
omfattende samarbeidsordningene er etablert rundt 
regionrådene som er bygd på et allment politisk og for-
valtningsmessig samarbeid mellom medlemskommunene. 

I fylkestingets vedtak om en framtidig by- og region-
senterpolitikk, er det satt fokus på ti byer. Ved å ta utgang-
spunkt i disse øker vi antall BAS-regioner fra syv til ti. 
På denne måten oppnår en å inkludere det som anses 

Note 37: Bakgrunnen for 
utredningen er at Nord-
land fylkeskommune må 
redusere det samlede tje-
nestetilbudet etter 2019 
med 283 mill. kr. pr. år. 
På grunn av usikkerheten 
knyttet til fordelingsnø-
klene i inntektssystemet, 
er den politiske prosessen 
knyttet til prosjektet 
utsatt til 2017.
Note 38: Aarhaug m.fl., 
2014.
Note 39: Analysen vil bli 
lagt fram for Fylkestinget 
i oktober 2016, samtidig 
med forslag til strategisk 
del i «Regional transport-
plan» (RTP) 2018–2029. 
Note 40: Transport-
utvikling, 2015.
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som byenes omland. Uansett hvordan vi forholder oss til 
BAS-begrepet, er det viktig å erkjenne at befolkningen og 
næringslivet i omegnskommunene etterspør servicetje-
nester fra flere sentra avhengig av hvilken type tjenester 
det er som etterspørres.  

For at BAS-begrepet skal ha en mening må en BAS-re-
gion defineres ut fra den reisetiden en person er villig til 
å ha for å få dekt sine tjenester. Reisetiden kan her være 
på alt fra 120 til 180 minutter. Dette betyr at en person 
kan i mange tilfeller velge mellom flere sentra, og forholde 
seg til ulike BAS-regioner. I og med at det kan være van-
skelig å definere BAS-regionene på en entydig måte, vil 
det ikke være hensiktsmessig med en fast definisjon av 
BAS-regionen.

5.2.5 Analyse
Kunnskapsgjennomgangen i denne saken viser at rundt 
85 % av befolkningen i Nordland, bor innenfor bo- og 
arbeidsmarkedsregioner dannet rundt våre ti byer. Av de 
102 000 sysselsatte som jobber i disse bo- og arbeids-
markedsregionene, er det rundt 85 % som bor og jobber i 
samme kommune. Statistisk Sentralbyrås pendlingsstatis-
tikk viser at Nordland er det fylket som har lavest samlet 
inn og utpendling over fylkesgrensen. Det er vanskelig 
å dokumentere årsaken til dette, men en mulig virkning 
kan være at flere velger å flytte over fylkesgrensene. I en 
analyse gjennomført av Telemarksforsking41, konkluderer 
de med at alle regionene i de tre nordligste fylkene har 

lav arbeidsmarkedsintegrasjon. Det pekes på tre mulige 
forklaringer – lang avstand mellom omegnskommune og 
sentra, tilbøyeligheten til å pendle avtar med reisetiden og 
at det kan være forskjeller i pendlingsvilligheten.

BAS-begrepet er en utvidelse av BA-regioner, ved 
at en også vektlegger hvordan befolkningen og nærings-
livet i omegnskommunene får dekt sitt behov for offent-
lige og private tjenester på raskest og enklest måte. 
Reisemuligheter og reisetid blir viktige parametere når 
BAS-regioner defineres. Dette er særlig viktig for kyst-
befolkningen, hvor kommunikasjonene må baseres inklu-
dere båt og/eller ferge. 

Ved å ta utgangspunkt i BAS-begrepet, blir det vik-
tig med en «vinn-vinn»-situasjon mellom regionsenter og 
omegnskommunene. Dette må skje både ved at veksten 
i våre regionsentra/byer gir positive næringsmessige 
ringvirkninger i omegnskommunene, eller at samferd-
selsløsninger utformes slik at det muliggjør økt pend-
ling til sentra. Likeledes må samferdselsløsninger som 
bidrar til regionforstørring, også bidra til best mulige tran-
sportløsninger for næringslivet i distriktene.

Langs kysten og i mange omegnskommuner har vi vik-
tige næringer knyttet til ulike typer av naturressurser som; 
landbruk, fiskeri og havbruk, bergverk, næringsmiddel-
industri og reiseliv. Disse næringene yter betydelige bidrag 
til fylkets og landets samlede verdiskaping og eksport. Alle 
disse næringene etterspør en samferdsels- og kommuni-
kasjonsmessig infrastruktur som stimulerer og støtter opp 

Note 41: Vareide, K., 
2012.

Leknes.
Foto: Erik Veigård.



38 5 REGIONFORSTØRRING

under det utviklingspotensialet som disse næringene har 
i fylkets mange distriktskommuner. Samtidig ser vi at de 
samme næringene i økende grad etterspør arbeidstakere 
med høyere utdanning. I NOU 2011:3; Kompetansearbeids-
plasser – drivkraft for vekst i hele landet42 drøftes blant 
annet sammenhengen mellom økonomisk vekst og infra-
struktur, og her konkluderes det med at regionforstørring 
er viktig for å utvikle robuste arbeidsmarkeder som har 
større bredde og dybde i jobbtilbudet for høyere utdanning.

I et næringsperspektiv er det viktig ikke bare å se på 
regionforstørring mellom senter og omegnskommuner. 
Like viktig er det å få utviklet en best mulig infrastruktur 
mellom regionsentrene. I tran sportetatenes oppsummer-
ing av analyse- og strategi fasen avgitt våren 201543, ble 
robuste regioner og effektive korridorer foreslått som en 
av fire hovedsatsingsområder i NTP 20182029. De viser 
her til at robuste regioner med god vekstkraft, krever både 
et godt transporttilbud internt i arbeidsmarkedsregionene 
og gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og inter-
nasjonalt. Rapporten berører også fylkesvegenes betyd-
ning. Her heter det: 

Fylkesveger knytter mindre geografiske områder 
sammen og er ofte en avgjørende første og siste lenke 
for godstransport. Fylkesvegnettet spiller dermed en 
sentral rolle i regional utvikling. Det er viktig at disse 
vegene gir forutsigbarhet og tilgjengelighet for god-
stransport og pendlere.

5.3 Mål – strategier
Nedenfor er det formulert hovedmål og to delmål for temaet 
regionforstørring. Når det gjelder strategier knyttet til mål-
setningene, vises det til RTP for Nordland 2018–2029. 
Strategiene knyttet til kollektivtransport og infrastrukturut-
bygging i RTP vil være førende for, og vil bygge opp under, 
disse målformuleringene:

Handlingsprogrammet til Regional transportplan 
 Nordland (RTP) er også handlingsprogram for de deler av 
denne planen som omhandler regionforstørring. Innholdet 
er derfor det samme. Handlingsprogram til Regional tran
sportplan Nordland 2018 – 2029 skal etter planen vedtas 
juni 2017.

Mål: Bo- og arbeidsmarkeds- og service-
regioner skal utvikles og forstørres

Delmål:
• Arbeide for økt klimavennlig dagpendling innenfor 

bo- og arbeidsmarkedsregionene 
• Reduksjon i reisetiden mellom regionsentre og 

omlandet (omlandet kan også være et annet 
regionsenter) Note 42: NOU 2011:3. 

Note 43: Utfordringer 
for framtidens transport-
system; Hovedrapport fra 
analyse- og strategifasen, 
25. februar 2015.

Sandnessjøen.
Foto: Hans Petter 
 Sørensen,  
www.faroutfocus.no 
(Alstahaug kommune)
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SENTRALE BEGREPER

By – Hva er det? 
Byen har tradisjonelt vært definert ut fra sin status som by 
og sine privilegier knyttet til produksjon og handel. I dag er 
bydefinisjonen nærmere knyttet til byens størrelse, form og 
funksjon. Byer har preg av fortetting og sentralisering av 
befolkning og funksjoner, og en høy grad av økonomisk og 
kulturell aktivitet. Byen er i sin natur mangfoldig og hetero-
gen, kulturelt, sosialt og funksjonelt. Fra 1960-tallet av har 
byen utviklet seg i pakt med tilgjengeligheten og friheten 
som bilen gir, noe som har resultert i omfattende byspred-
ningen omkring små og store byer. Dette innebærer at det 
kan være vanskelig å trekke klare skiller mellom by og land. 

Bypolitikk 
Et viktig mål for en bypolitikk vil være å gi rammer og ret-
ninger for løsning av byens overordnede utfordringer, som 
å sikre høy livskvalitet for størst mulig andel av befolknin-
gen. En av hovedutfordringene er å sørge for at bypolitik-
ken i større grad samordner sektorinteresser fremfor at 
disse styrer byenes utvikling. En bypolitikk bør verne om 
og styrke det som er særegent og verdifullt ved byen. Dette 
omfatter både det fysiske bymiljøet og sosiale og kulturelle 
rammer for byliv. Det er i byene mange av fremtidens klima, 
miljø og velferdsutfordringer kan løses gjennom god areal-, 
bolig og transportplanlegging. 

Bykommune 
Med bykommune menes kommunen byen ligger i. For Nor-
dland omfatter dette følgende 10 kommuner: Vågan, Vest-
vågøy, Sortland, Narvik, Bodø, Fauske, Rana, Alstahaug, 
Vefsn og Brønnøy. 

Bygrense 
En bygrense angir et avgrenset område av bykommunen. 
Innenfor bygrensen finner vi sentrale handel- og næring-
sområder, ofte en historisk bykjerne, og sentrale bydeler 
med boligområder og rekreasjonsområder. Bygrensen er 
som regel definert i kommuneplanens arealdel. 

Bysentrum 
Bysentrum er normalt oppfattet som byens hjerte. Dette 
kan enten være en byhistorisk sentrum eller der byen har 
størst samling av fellesfunksjoner som handel, offentlige 
bygg, administrasjonssenter etc. I kommuneplanens are-

aldel brukes ofte bysentrum og bykjerne om hverandre. 
Dette området blir da definert til å ha en særlig sentrums-
funksjon, og legges derfor til grunn i regional planbestem-
melse om etablering av kjøpesentre (fylkesplanens kap 7). 

Bydel 
En bydel kan være en eksakt avgrenset administrativ enhet 
innenfor en by, men kan også være et område av byen 
som i kraft av sin enhetlige utforming, sin lokalisering i 
landskapet, sin spesielle historie eller liknende, gjør det 
mulig å skille området fra andre omkringliggende områder. 
Det kan lages overordnede planer (kommunedelplaner) for 
en bydel med rammer for utvikling. 

Bykvalitet 
Byens kvaliteter beskriver både opplevelsen av byen og 
hva den har å tilby til den som bor, besøker eller arbeider 
i byen. Mangfold, korte avstander mellom offentlige 
funksjoner og tjenester, handel- og kulturtilbud og folkeliv, 
samt attraktive byrom og bygninger er kvaliteter vi gjerne 
forbinder med en god by. En tett by skal oppleves som nær 
og tilgjengelig. Grønne parkområder og tilrettelegging for 
sykling og gående er kvaliteter som gjør byene både mer 
attraktive og helsefremmende. Byens historiske kulturmiljø 
og bygningsarv vil ofte være et verdifullt element i byens 
selvforståelse og identitet. 

Byvekst 
Byer vokser som resultat av at det bor flere folk i byene 
og færre personer i hver enkelt husholdning. Tilgang til 
privatbil har i tillegg gjort at bolig, arbeidsplass og han-
del kan lokaliseres uavhengig av hverandre. Byveksten 
har på bakgrunn av denne utviklingen i stor grad foregått 
gjennom byspredning siden 1960-tallet. Det er allment 
akseptert at dette ikke er en bærekraftig byutvikling, og 
at byveksten bør styres inn mot sentrale byområder og 
kollektivknutepunkt. I denne sammenhengen vil fortetting 
av eksisterende bystrukturer og valg av transportløsninger 
være viktige virkemidler. 

Bærekraftig utvikling
Her menes en utvikling som tilfredsstiller dagens behov 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til 
å tilfredsstille sine. 
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Nyskaping
Se innovasjon

Urbanisme
Livet i byen blir ofte omtalt som urbant, i motsetning til livet 
utenfor byen som kan betegnes som ruralt. Urbanisme er 
et begrep som i denne sammenhengen skal forstås som 
planlegging knyttet spesifikt til byen og til det å bo i en by. 
Urbanitet knyttes til egenskaper som tetthet, sentralitet og 
nærhet. Det urbane liv blir ofte assosiert med muligheten 
til å bo og leve i et samfunn preget av mangfold, og det 
å kunne opptre på en offentlig arena frakoblet rollen som 
privatperson. 

Regionsenter 
Et regionsenter er en by med betydning for flere kommuner 
i regionen. Det har de fleste vanlige offentlige og private 
servicefunksjonene som dekker handels- og tjenesteom-
landet til en eller flere kommuner. Stedet har kultur-, under-
holdnings- og rekreasjonstilbud, samt kollektivtilbud og 
fungere som knutepunkt i regionen . 

Bo- og arbeidsmarkedsregion 
Inndelingen i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA) er 
basert en rekke kriterier. Utgangspunkter er en senterkom-
munesom tillegges et omland ut fra nivået på innpendling 
10% eller mer) og reiseavstanden (inntil 75 minutter en 
vei) til nabokommunen. I noen sammenhenger benyttes 
begrepet bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS). 

Regionforstørring 
Med regionforstørring menes utvidelse og styrking av 
lokale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud. Regionforstør-
ring innebærer at de funksjonelle regionene blir større, og 
måles vanligvis som økt pendling .

Vekstkraft 
Begrepet vekstkraft kan enten beskrive potensiale for 
økonomisk utvikling eller det kan knyttes til styrken og/
eller tempoet i veksten.

Innovasjon
Innovasjon kan defineres som å bringe nye produkter, pro-
sesser eller organisasjonsformer i markedet (Oslo man-
ualen, OECD 2005).

Regionalt innovasjonssystem
Med begrepet regional innovasjonssystem mener vi de 
aktører og aktiviteter som påvirker læring, kunnskapsut-
vikling og innovasjon i en bransje eller i en bedrift i en 
region. Dette kan være gjennom arbeidsmarked, anvendte 
forskningsinstitusjoner, forretningsmessig tjenesteyting og 
service, lokal kultur mv. For å kunne kalle det et innovas-
jonssystem må det være kontakt og utveksling av infor-
masjon, ideer og kompetanse mellom de ulike aktørene. 
Et innovasjonssystem til en bedrift kan bestå av kunder, 
FoU-miljø, konkurrenter og immitatorer, finansieringskilder, 
offentlige myndigheter, arbeidstakeres kompetanse, 
leverandører og stedsspesifikke forhold.

SWOT 
SWOT er en forkortelse for en metode for å kartlegge 
styrker, svakheter, muligheter og hindringer for et gitt 
område. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
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VEDLEGG SWOT

Vekstkraft
Byene i Nordland har forskjellig næringsstruktur. Imidlertid 
er det noen felles muligheter, svakheter, trusler og styrker.

Muligheter
• Økt fokus på byene gir muligheter i seg selv
• Bedre samarbeid internt og med nabo kommuner 

kan gi tilgang på areal som vil kunne gi vekst i 
regionen

• Restrukturering innen offentlig og privat sektor kan 
gi mulighet for nye arbeidsplasser

• Økt nasjonalt og internasjonalt fokus på 
nordområdene

Svakheter 
• Svakt utviklede arenaer for innovasjon  

i flere av byene
• Mange utviklingsprosjekter er  

ukoordinerte med hverandre
• En del regionale lokaliseringskamper  

vanskeliggjør utviklingsprosesser
• Svak innovasjons- og gründerkultur
• Bodø som fylkeshovedstad står svakt  

blant øvrige byer i Nordland
• Svak kommuneøkonomi og mindre  

regionale utviklingsmidler vanskeliggjør brede 
satsinger

• Lite FoU og utdanning innen teknologi  
på høyt nivå utenfor Ofoten

• De videregående skolene er lite integrert  
i byenes vekstarbeid

Trusler 
• Mangel på kvalifisert arbeidskraft 

innen nye næringer
• Omorganiseringer i privat og offentlig 

virkskomet gjør at flere arbeidsplasser  
flytter ut av fylket

• Konservative næringsmiljø i byene
• Kommunene fokuserer enda sterkere på lovpå-

lagte områder og overlater  
vekstkraft til andre

Styrker
• Mye privat næringsliv som  

er internasjonalt rettet
• Sterke industrimiljø i flere byer
• Jernbanen knytter store deler  

av Nordland sammen
• To universitet har strategisk viktige  

funksjoner i byene i Nordland 
• Mange festivaler og kulturinstitusjoner  

øker byenes tiltrekningskraft

Attraktivitet 

Muligheter
• Bred mobilisering blant lokale aktører 
• Fra reaktiv til proaktiv planlegging 
• Visjoner og strategier med bred forankring 
• Raske resultat 

Svakheter 
• Store avstander 
• Få mennesker 
• Flere eldre og færre unge 
• Mangel på arbeidskraft og arbeidsplasser  
• Myter om småbyen 

Trusler 
• Bilbasert planlegging 
• Avhengig av investeringer og frykten  

for å få nei 
• Manglende langsiktig planlegging 
• Å holde fast ved det gamle framfor  

å skape nytt 

Styrker
• Sterk tilhørighet 
• Lokal stolthet 
• God oversikt over aktører i byutviklingen 
• Stor grad av tillit 
• Mange frivillige 
• Nærhet til natur 
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Handlingsprogram 2017
Regional plan for by- og  
regionsenterpolitikk 2017–2025



Dette er et handlingsprogram til en regional plan, som skal  rulleres. Vi ønsker 
å synliggjøre at arbeidet er sektorover gripende og invol verer flere parter enn 
Nordland fylkes kommune. Dette er vist i kolonnen «samarbeidspartnere». 

Forkortelser
FL: Fylkesadministrasjonens ledergruppe
FM: Fylkesmannen i Nordland
IN: Innovasjon Norge
KOMM: kommune
NAL: Norske Arkitekters Landsforbund 
NFK: Nordland fylkeskommune
RTP: Regional transportplan Nordland
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1 Generelle  
strategier og tiltak
De generelle strategiene og tiltakene gjelder for alle temaene i planen.

Strategier:
• Øke kunnskapen om by – og regionsenterutvikling
• Styrke samordning og samarbeid om by- og regionsenterpolitikk i Nordland

VISJON: Nordland skal ha kompakte,  
bærekraftige og innovative byer

Tiltak Samarbeids partnere

1. Etablere felles møtepunkt for de ti byene i Nordland KOMM, reg.stat.

2. Tema på regional plankonferanse 2017 FM, Husbanken

3. Vurdere og følge opp råd og anbefalinger fra Faglig råd for bypolitikk

4. Arrangere konferanse om by- og regionsenterpolitikk for byer av vår størrelse

5. Etablere team på tvers av avdelingene i Nordland fylkeskommune

6. Sikre at målene i by- og regionssenterpolitikken følges opp i utformingen av 
andre regionale planer og strategier, jf. regional planstrategi

7. Vurdere å opprette et byforskningsprogram



HANDLINGSPROGRAM. REGIONAL PLAN FOR BY- OG REGIONSENTERPOLITIKK 2017–20254

2 Vekstkraft
Mål 1: Utvikle byene i Nordland som innovasjonssentre

Strategier:
• Utvikle nettverk og møteplasser for gründere og etablerte bedrifter
• Videreutvikle samarbeidsarenaer for næringsliv og utdanning
• Smart byutvikling skal stimulere til grønn og bærekraftig næringsutvikling

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Utvikle gründersatsing i hver by
Inkubator, næringshage, 
KOMM, IN

2. Motivere til etablering av gründernettverk Gründere, KOMM, IN

3. Utvikle Business angels nettverk i byene i Nordland Finansielle investorer, IN

4. Motivere byene til å ta i bruk metodikk fra EU sin satsing på smarte  
byer og smart spesialisering. Synliggjøre muligheter for næringsutvikling  
i det grønne skiftet

KOMM, næringsliv

5. Utvikle attraktive møteplasser for samarbeid mellom næringsliv,  
offentlig sektor og kunnskapsmiljø

Kunnskapsmiljø, KOMM

6. Arbeide sammen med offentlige aktører for å finne fram til hvilke muligheter 
som ligger i gjeldende regelverk for økte lokale og regionale innkjøp

Andre offentlige aktører

7. Teste ut virkemidler som kan bidra til mer næringsrettet  
utdanning og forskning

Næringsliv, kunnskapsmiljø

8. Revitalisere forum for kompetanse og arbeidsliv på fylkesnivå -  
få god sammenheng i kompetanse- og arbeidslivspolitikken

Næringsliv, KOMM, NAV, 
Opus, næringshager og andre

9. Bidra til økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet  
for ei mest mulig framtidsrettet og relevant utdanning

10. Utvikle regionale og lokale partnerskap for kompetanse mellom  
offentlige og private aktører

11. Kartlegge behov, mobilisere til kompetanseutvikling og tilrettelegge for at 
utdanningsaktører leverer opplæring i samsvar med behovet i arbeidslivet
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Mål 2: Gjøre byene i Nordland attraktive som etableringssteder  
for nye offentlige og private arbeidsplasser

Strategier:
• Utvikle kompetanse som nye bedrifter og foretak vil ha behov for
• Markedsføre byene i Nordland som etableringssteder

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Opprette et nettverk som skal jobbe med å øke kompetanse om å tiltrekke 
nye bedrifter og offentlige aktører til byene, og teste ut måter å synliggjøre 
byene som lokaliseringssteder

Eksterne

2. Analysere kompetansefortrinn Eksterne

3. Analysere kompetansebehov dersom en skal tiltrekke seg visse typer 
oppgaver/arbeidsplasser

KOMM og eksterne

4. Avklare den enkeltes bys ambisjonsnivå for å tiltrekke seg nyetableringer KOMM

5. Kartlegge aktører som vurderer å flytte ut sin virksomhet Eksterne

6. Lage informasjonspakker om byene i Nordland som kan brukes som mar-
kedsføringsmateriale overfor nasjonale myndigheter og andre nasjonale/
internasjonale aktører

KOMM
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3 Attraktivitet
Mål 1: Byene i Nordland skal ha kompetanse og forståelse for  
by- og arealplanlegging som verktøy i byutvikling

Strategier:
• Bygge kunnskap og kompetanse om bærekraftig byplanlegging regionalt og lokalt
• Styrke medvirkning i byplanprosesser lokalt og regionalt gjennom tilgjengeliggjøring av  

planrelevant informasjon og gode prosesser
• Styrke grunnlaget for en klimavennlig og bærekraftig byutvikling i Nordland gjennom regional arealpolitikk

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Etablere nettverk for byplanlegging i Nordland

2. Bidra til utvikling av kompetansestrategi for byutvikling  
(politikeropplæring, workshop, studiereiser o.a.)

KOMM, NAL

3. Byromseminar Leknes 2017 Vestvågøy kommune

4. Byromseminar Fauske 2018 Fauske kommune 

5. Byromseminar Svolvær 2019 Vågan kommune 

6. Bidra til at en av byene deltar i internasjonal arkitektkonkurranse  
i samarbeid med Europan Norge

7. Styrke digital kommunikasjon i byplanleggingen gjennom  
brukervennlige nettsider (tjenestedesign)

KOMM

8. Utvikle kart- og statistikkløsninger som gjøres  
tilgjengelige for kommunene i byplanleggingen

FM, Statens kartverk

9. Utvikle mal for handelsanalyse til bruk for kommunene og private tiltaksha-
vere med differensierte krav, avhengig av størrelse og lokal kontekst

10. Utarbeide forskningsbasert kartlegging av sentrumsavgrensing i de ti 
regionsentrene

11. Inkludere målene i bypolitikken i rullering av  
fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer

12. Utarbeide gode råd for byplanlegging i Nordland med vekt på  
god sentrumsutvikling for ulike grupper, særlig barn og eldre
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Mål 2: Økt mangfold og sosial bærekraft

Strategier:
• Styrke samarbeidet mellom sivilsamfunnet, næringslivet, offentlig sektor og  

forsknings- og undervisningssektoren  
• Tilrettelegge for deltakelse og inkludering i byutviklingen

Mål 3: Byene i Nordland skal være gode å bo i og verd å besøke

Strategier:
• Gode og trygge nærmiljø tilrettelagt for gående og syklende
• Styrke og bygge videre på byenes identitet, særpreg og gode omgivelseskvaliteter
• Bidra til et bredt og mangfoldig tjeneste- og kulturtilbud i byene
• Variert boligtilbud med bokvalitet i bysentrum

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Bidra til at universitetene blir mer synlige i byene

Bodø og Narvik kommune, 
Nord universitet,  
UiT campus Narvik

2. Ta i bruk frivillig sektor som ressurs i byutviklingen KOMM

3. Styrke bymessige kvaliteter og sosial bærekraft gjennom satsningen på  
helsefremmende bo- og nærmiljø 

Vestvågøy, Bodø,  Narvik, 
Vefsn og  Alstahaug kommune 

4. Utvikle rollen som vertskap for innbyggere, tilflyttere og  
besøkende i tilfyttingsprosjektets pilotkommuner

Pilotkommune

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Etablere bilfritt sentrum i én eller flere av de ti byene KOMM

2. Bidra til at bibliotekene blir sentrale aktører i byutviklingen  
og gode møteplasser i byene

KOMM

3. Utrede krav til bokvalitet i bysentrum i Nordland Husbanken 

4. Jobbe frem pilot for elevboliger i videregående skole (SOS ungdomsby)

5. Bidra til at det kan utarbeides handlingsplan for syklende og gående for 
regionsentrene med klare mål om økte andeler gående og syklende som del 
av daglig transport

6. Bidra til at regionsentrene kan utarbeide plan for bynære turveger, stier, 
turløyper og ulike aktivitetsområder som del av kommunal 
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4 Regionforstørring
Handlingsprogrammet til Regional transportplan Nordland (RTP) er også handlingsprogram for de deler av denne planen som 
omhandler regionforstørring. Handlingsprogram til RTP skal etter planen vedtas juni 2017.

Mål: Bo- og arbeidsmarkeds- og serviceregioner skal utvikles og forstørres

Delmål:
• Arbeide for økt klimavennlig dagpendling innenfor bo- og arbeidsmarkedsregionene
• Reduksjon i reisetiden mellom regionsentre og omlandet (omlandet kan også være et annet regionsenter)
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Notater
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Notater
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NY E6 – NY BY
«MODERNE-URBANE- ATTRAKTIVE FAUSKE »

Regional plan for by- og 
regionsenterpolitikk 2017-2025

1



POLITISK OG ADMINISTRATIV - FORANKRING 

OG ORGANISERING

2

Formannsskapet

Bautaprosjekt 1

Samferdsel / samfunn og 
infrastruktur – utløse 

potensialet i byutviklingen

Bautaprosjekt 2

Attraktive Fauske –
byrommet og livskvalitet

Bautaprosjekt 3 

Vekst og innovasjon –

Nye moderne arbeidsplasser 
og næringsutvikling

Rådmann

Prosjektleder

Styringsgruppe 
og prosjekteier

Prosjektansvarlig

Koordinator



BAUTAPROSJEKT 1 - SAMFERDSEL / SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR –

UTLØSE POTENSIALET I BYUTVIKLINGEN

3

Arbeidsområde Tiltak / aktivitet Medspillere Kobling mot Regional plan
for by/regionsenterpolitikk

E6 og RV 80 - ut av 
sentrum – inn på 
NTP

• Lobbyvirksomhet mot nasjonale 
og regionale politikere

• Innsalg i Salten regionen og søke 
tilslutning og støtte

• Område/- detaljreguleringsplaner

Statens Vegvesen
Salten Regionråd
Nordland
Fylkeskommune
Nabo kommuner
Nasjonale politikere

4. Regionforstørring
2. Attraktivitet
3. Vekstkraft

Kollektiv trafikk • Saltenpendelen
• Buss Indre Salten til / fra Bodø. 
• Øke kollektivandelen 

Nordland 
Fylkeskommune
Nabokommuner i 
Indre salten og Bodø

4. Regionforstørring
• Arbeide for økt 

klimavennlig 
dagpendling innenfor 
Bo og arbeidsreg

• Reduksjon i 
reisetiden
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BAUTAPROSJEKT 2 – ATTRAKTIVE FAUSKE – BYROMMET OG 

LIVSKVALITET 

5

Arbeidsområde Tiltak / aktivitet Medspillere Kobling mot «Regional plan for 
by og regionsenterpolitikk»

Byens fysiske 
miljø og byen 
som sted
Fauske –
byen vår !

• Aktivitetspark for alle 
• Folkepark m/bystrand
• Videreutvikle strandpromenaden
• Utvikle byrommene – park / torg
• Bilfrie sentrumssoner
• Visualisere nye Fauske 2040

Innbyggere
Politikere
Lag/foreninger
Næringsliv
Gårdeiere

2.Attraktivitet
1. Byromseminar 
2. Utvikle kompetansestrategi

for byutvikling
3. Styrke digital 

kommunikasjon gjennom 
brukervennlig nettsider

Byen som 
kultur og  
handels-
senter

• «Gata» – moderne urban musikk 
festival

• Arrangement byen Fauske
• Etablere BID område
• Hotellprosjektet –

konferansebyen Fauske
potensialet  kultur / all-akthus

Kultur-
organisa-
sjoner
Næring og 
handelsliv

2.Attraktivitet
• Bilfri sentrum
• Utvikle vertskap
• Ta i bruk frivillig sektor som 

ressurs i byutviklingen

Ny moderne 
boformer –
Bokvalitet i et 
kompakt 
sentrum

• Revidert fremtidsretta arealplan –
2017

• «Rett vendt» bygningsmasse i 
sentrum

• Fortette og bygge i høyden 
• Legge føringer i detaljreguleringer

Innbyggere
Gårdeiere
Næringsliv
Planmyndighet
Husbanken
NFK

2.Attraktivitet
• Pilot for elevboliger 
• Utarbeide gode råd for 

byplanlegging i Nordland 
med vekt på god 
sentrumsutvikling for ulike 
grupper, særlig barn og eldre 



BAUTAPROSJEKT 2 – ATTRAKTIVE FAUSKE – BYROMMET 

OG LIVSKVALITET 

Arbeidsområde Aktivitet / tiltak Medspillere Kobling mot «Regional 
plan for by og 
regionsenterpolitikk»

Markedsføre Fauske 
som etableringssted 

• Opprette nettverk for å tiltrekke 
seg nye bedrifter 

• Lage infopakke som 
markedsførings-materiale

• Analysere kompetansebehov for å 
tiltrekke seg visse typer arb
plasser 

Politikere 
Næringsliv
Innbyggere
Offentlig 
sektor 

1.Vekstkraft
• Gjøre byene i 

Nordland attraktive 
etableringssteder for 
nye off og private 
arbeidsplasser

Styrke samarbeidet 
i Fauske-samfunnet 

• Frokostmøter Næringsforum
• samferdselskonferanse
• Faste samarbeidsmøter mellom 

sentrale aktører

Politikere 
Næringsliv 
Innbyggere
Offentlig sektor

2.Attraktivitet
• Utvikle attraktive 

møteplasser for 
samarbeid mellom 
næringsliv/off.sektor/
kunnskapsmiljø
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BAUTAPROSJEKT 3 – VEKST OG INNOVASJON – NYE MODERNE 

ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSUTVIKLING
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Arbeidsområde Aktivitet / tiltak Medspillere Kobling mot «Regional plan
for by og 
regionsenterpolitikk»

Industrietablering • Innsalg industriareal potensialet på 
Fauskemyrene

• Forskuttere og utvikle 
industriarealer

• Attraktiv pris strategi industriareal
• Den digitale kraftkrevende industri
• Mineraler

Grunneiere
Kommuner
Næringsliv
SVV
DIRMIN

3. Vekstkraft

Statlige og 
offentlige 
arbeidsplasser

• Identifisere og systematisk
kartlegge fortrinn

• Innsalg mot offentlige etater

Statlige og 
offentlige 
aktører

3. Vekstkraft
4. Regionforstørring

Forsterke 
«Knutepunktet 
Fauske»

• Utvidelse av godsterminal
• Arbeide for å få logistikk bedrifter til 

å etablere seg på Fauske
• Styrke Salten havn

Næringsliv
Bane Nord
NFK
SVV

3. Vekstkraft

Reiseliv og turisme • Destinasjon Salten
• Ta del i cruisetrafikk til Bodø
• Vintersportsbyen Fauske
• Nasjonalparker

Innbyggere
Frivillige org.
Næringsakt.

3. Vekstkraft

Innovasjon • Start Opp Salten –
grunderetablering og såkorn 
aktivitet

• Utvikling av eksisterende næring
• Helse

Region
Najonalt
VHSS
FVGS

Aktiv Ung

3.Vekstkraft
• Motivere til etablering av 

grûndernettverk.
• Bedriftsnettverk
• Kompetansebedrifter



NÆRINGSAREALER  SENTRUM
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• SAMARBEIDSPARTNERE:

- NORDLAND FYLKESKOMMUNE

- NÆRINGSLIVET

- SENTRALE VIRKEMIDDELAPPERAT

9

• Fauske kommune bevilget 1,5 mill for 2017
• Fullfinanssiering av prosjektet «Ny E6 – Ny By» inkl. 5-årig 

prosjektstilling
• Faglig veiledning og referansegrupper til bautaprosjektetene
• Kompetanseressurs i arbeidet med tiltakene

for prosjektleder og arbeidsgrupper



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6335     
 Arkiv sakID.: 17/721 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/17 Partssammensatt utvalg 02.05.2017 
034/17 Formannskap 02.05.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
 

 
Vedlegg: 
24.04.2017 Pressereglement - Revidering 2017 -  nytt forslag mai 2017 1347625 

07.03.2017 Pressereglement - Revidering 2017 1340208 

23.02.2017 Pressereglement - Gjeldende versjon 1340215 

23.02.2017 Etiske retningslinjer 1340216 
 
      
 

Sammendrag: 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 185/16: 

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. 

 
Rådmann utarbeidet forslag til nytt pressereglement harmonisert med de etiske retningslinjene. 
Punkt fem omhandlet ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Reglementet ble sendt på høring til 
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Tilbakemeldingene var positive. Det ble gitt uttrykk for at 
reglementet var konkret og at det ville kunne være til god hjelp ved henvendelser fra media. 
 
Saken ble behandlet i Partssammensatt utvalg og formannskapet 7.03.2017. 
Partssammensatt utvalg støttet enstemmig følgende innstilling fra rådmann: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
I Formannskapet ble ordførers forslag om å returnere saken til rådmannen enstemmig vedtatt. 
Bakgrunn for vedtaket var blant annet at det i møtet framkom at reglementet ikke burde omfatte 
de folkevalgte. En mente at de folkevalgte blir regulert av norsk lov i sin alminnelighet, 



taushetslovgivningen på enkelte saker og av tillitten vist fra innbyggerne ved valg. 
 
Videre fremkom at punktet om de ansattes ytringsfrihet burde komme som første punkt og at 
retten til å kunne uttale seg i den offentlige samfunnsdebatten også skulle gjelde forhold i Fauske 
kommune. 
 
Dette har rådmannen hensyntatt i sitt nye forslag til Pressereglement, jfr vedlegg merket mai 
2017. 
 

 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pressereglement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. 
Henvendelser fra media skal møtes med åpenhet og besvares så raskt som mulig. 
 
Pressereglementet er retningsgivende for hvordan våre ansatte skal opptre i sin kontakt med 
journalister, presse og øvrige medier. 
 

 

1. Ansatte i Fauske kommune har ytringsfrihet og rett til å kunne uttale seg i den 
offentlige samfunnsdebatt også om forhold i Fauske kommune. Ansatte har selv plikt 
til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. 
Stillingsbetegnelse, kommunens e-post, e-postsignatur eller brevark skal ikke brukes 
når den ansatte uttaler seg som privatperson. Ansatte kan ikke uttale seg som 
privatpersoner på områder hvor man er saksbehandler eller innehar en annen 
sentral rolle. I slike tilfeller forventes lojalitet til kommunens vedtak og bestemmelser. 

 

2. Det øverste informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og 
rådmann. Politiske kommentarer og vurderinger gis av ordfører. Rådmannen uttaler 
seg i overordnete administrative saker. Med rådmann menes her rådmann og 
kommunalsjefer.  

 

3. Kommunens enhetsledere har rett og plikt til å gi faktaopplysninger og faglige 
vurderinger innenfor sine tjenesteområder og opptrer da på vegne av rådmann. 
Rådmann skal holdes løpende orientert og eventuelt konfereres om saker som 
forventes å komme i mediene. 

 

4. Den enkelte medarbeider skal oppmuntres til å bidra med ideer og innspill til gode 
mediesaker. Slike medieutspill skal avklares med nærmeste leder.   

 

5. Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor 
mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening eller et parti. Rollene 
som tillitsvalgt/politiker og ansatt skal holdes atskilt. 

 

6. Leserbrev og kommentarer i papir- og nettaviser skal som hovedregel ikke besvares. 
Faktafeil kan korrigeres av enhetsleder. 

 

7. Rådmann ved kommunikasjonsrådgiver kan kontaktes når medarbeidere eller ledere 
ønsker rådføring og hjelp i saker som omhandler 
kontakt med media. 

  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/2887     
 Arkiv sakID.: 17/721 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/17 Partssammensatt utvalg 07.03.2017 
025/17 Formannskap 07.03.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Pressereglement - Revidering 2017 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 07.03.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken returneres rådmannen. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken returneres 



rådmannen. 

 
Vedlegg: 
23.02.2017 Pressereglement - Gjeldende versjon 1340215 

23.02.2017 Etiske retningslinjer 1340216 

23.02.2017 Pressereglement - revidering 2017 1340715 
 
Sammendrag: 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 185/16: 

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. 

 
Rådmann har utarbeidet forslag til nytt pressereglement som er harmonisert med de etiske 
retningslinjene. Dette kommer spesielt fram i pressereglementets punkt fem som omhandler 
ytringsfrihet og lojalitetsplikt 
 
Reglementet har vært til høring hos arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 
Tilbakemeldingene er bare positive. Det gis uttrykk for at reglementet er blitt mer forståelig og dermed 
vil kunne være til konkret hjelp ved henvendelser fra media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PRESSEREGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE 

1. 
Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. 
Henvendelser fra media skal møtes med størst mulig åpenhet, og kommentar gis så raskt det 
er mulig. Det oppmuntres til aktiv bruk av media når dette er hensiktsmessig for å få god 
spredning på et budskap knyttet til vårt tjenestetilbud.  

2. 
Det øverste informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og rådmann. 
Politiske kommentarer og vurderinger skal gis av ordfører eller representanter for de 
politiske partiene.  

3. 
I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av 
Fauske kommune gis av ordfører, rådmann eller kommunalsjefer. Alle enhetsledere har både 
rett og plikt til å gi faktaopplysninger. 

4. 
Alle kommunens ansatte er ansvarlig for å gi korrekte og fullstendige opplysninger innenfor 
eget fagområde.  

5. 
Ansatte i Fauske kommune har full ytringsfrihet som privatpersoner. Ansatte som er 
deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Fauske kommunes ansvarsområder har selv 
plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. 

6. 
Ansatte skal opptre lojalt overfor Fauske kommunes politiske og administrative vedtak. 
Kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass, skal søkes løst tjenestevei. 

7. 
Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene 
at de uttaler seg som representant for en fagforening/eller parti. Rollene som 
tillitsvalgt/politiker og som enkeltstående ansatt skal holdes adskilt. 

8. 
Rådmann er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere 
ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre.  
Leserbrev i avisene relatert til egen tjenesteyting besvares ikke. 
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Etiske retningslinjer  
«åpenhet, redelighet og ansvar» 
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1. Formål 
Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at ansatte og folkevalgte i Fauske kommune 
opptrer på en måte som bygger på verdiene åpenhet, redelighet og ansvar. 

2. Verdiforankring 
Du som ansatt og folkevalgt i Fauske kommune skal være bevisst din egen atferd i møte 
med innbyggerne.  Du skal i din opptreden være åpen, redelige og ta ansvar i forhold til de 
oppgavene du er satt til å gjøre. Dine holdninger og handlinger påvirker kommunens 
omdømme og tjenester. 

3. Taushetsplikt 
Du som ansatt, oppdragstaker og folkevalgt er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven 
§ 13. Enkelte stillinger har utvidet taushetsplikt etter særlovgivning for sitt fag. Å ha 
taushetsplikt betyr at opplysninger om andres personlige forhold ikke skal videreformidles, 
heller ikke i fortrolighet. Din taushetsplikt oppheves ikke selv om din kollega også har 
taushetsplikt. Dersom din kollega ikke trenger opplysningen for å kunne gjøre jobben sin, 
skal heller ikke informasjon gis. 
 
Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.  

4. Lojalitetsplikt 
Du som ansatt plikter å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder Fauske 
kommunes virksomhet. Det innebærer at du må forholde deg lojalt til vedtak som er truffet. 
Lojalitetsplikten gjelder ikke om en pålegges å gjøre noe ulovlig eller uetisk.  

5. Ytringsfrihet 
Du som ansatt i Fauske kommune har ytringsfrihet og rett til å kunne uttale deg i den 
offentlige debatt. 
 
Ytringsfriheten har blant annet som formål å bidra til en best mulig opplyst debatt og dermed 
styrke demokratiet. Du som arbeidstaker vi ha en særlig innsikt i spørsmål som berører ditt 
arbeid, både gjennom faglig kunnskap og tilgangen til informasjon som arbeidsforholdet fører 
med seg. Din rett til å ytre deg på egne vegne vil kunne bidra til å motvirke og avdekke 
ulovlige eller kritikkverdige forhold. For alle offentlig ansatte er ytringsfriheten også nært 
knyttet til allmennhetens rett til innsyn i offentlig virksomhet, og prinsippet om offentlighet er 
tatt inn som en del av den generelle ytringsfriheten i Grunnlovens § 100.  
 
Din rett til å ytre deg som ansatt er likevel ikke uten grenser. Det er ditt ansvar at ytringen 
ikke kommer i konflikt med den lovfesta og avtalte taushetsplikten. Lojalitetsplikten er 
forankret i arbeidsforholdet og innebærer blant annet en plikt til å unngå å ytre deg på en 
illojal måte som åpenbart vil skade arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Du må være 
deg bevisst og tydeliggjøre om du uttaler deg som ansatt eller privatperson. 
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6. Habilitet 
Du som ansatt og folkevalgt kan ikke ta del i saker der du selv eller en av dine nærmeste har 
personlige eller økonomiske interesser.  
Du skal også opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan medføre 
interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser.  

7. Varsling 
Alle ansatte har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, jf. 
arbeidsmiljøloven § 2-4. Varsling er både lovlig og ønsket.  
Gjengjeldelse mot varsling er forbudt, jf. arbeidsmiljøloven § 2-5. 
AMU har vedtatt Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Disse finner du i RISK 
Manager.  

8. Mottak av gaver og andre fordeler 
Du som ansatt og folkevalgt skal ikke motta gaver eller tjenester som kan påvirke handlinger, 
saksforberedelser eller vedtak. Dersom du opplever at du står i fare for å ikke kunne opptre 
og handle fritt, skal du avstå fra å ta imot. Er du i tvil, takker du nei.  

9. Informasjon til media  
Informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og rådmann.  
I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av 
kommunen gis av ordfører og rådmann eller den disse bemyndiger.  Det vises til kommunens 
pressereglement. 
 

10. Bruk av kommunens mobiltelefon, datautstyr og nettverk 
Du som ansatt og folkevalgt må utvise sunn fornuft ved bruk av kommunens mobiltelefon, 
datautstyr og nettverk.   
 
Bruk av kommunens datautstyr og nettlinjer skal primært benyttes til tjenstlige formål. Bruk 
som utsetter maskiner, data og programvare for risiko, skal unngås.  

11. Bruk av sosiale medier 
 Bruk av sosiale medier i arbeidstid skal være relatert til dine arbeidsoppgaver.   
 
 
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Varsling%20av%20kritikkverdige%20forhold.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Pressereglement.docx
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 Kommunestyre  

 
 
Leirskole for grunnskolene i Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.04.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i Sulitjelma 
utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i Sulitjelma 
utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 029/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i Sulitjelma 
utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 
 
Vedlegg: 
27.03.2017 VELKOMMEN TIL SJUNKHATTEN LEIRSKOLE (Bodø kommune)! 1344474 

27.03.2017 BORG VIKINGLEIRSKOLE 1344478 

27.03.2017 Knutmarka 1344479 



31.03.2017 lokal leirskole Sulitjelma 1345311 
 
Sammendrag: 
Det har i alle år vært praksis i Fauske at elever på 7.trinn har fått reise på leirskole i regi av Fauske 
kommune. Skolene i Fauske har i de sist årene brukt både Borg leirskole og Knutmarka leirskole, begge 
beliggende i Lofoten.  
Ved behandling av årsbudsjettet for 2017 ble det fremlagt og vedtatt et tiltak for å redusere kostnadene 
knyttet til leirskole.  
 
Ut fra prinsippet der all grunnskoleundervisning skal være fritatt for egenandeler og foreldrebetaling har 
verken skolen eller kommunen anledning til å kreve at foresatte skal dekke deler av kostnadene knyttet 
til leirskole gjennom innsamlede midler. Dette er nedfelt i opplæringsloven § 2-15.  
 
Saksopplysninger: 
 
Opplæringsloven § 2-3 slår fast følgende: «Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og 
aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein 
arbeidsplass utanfor skolen.» Dette innebærer at bruk av leirskole i undervisningsøyemed er noe som 
avgjøres lokalt, og er ikke fastsatt i nasjonale krav.  
 
Når en skole sender elever på leirskole plikter de å sørge for at tilsynet med elevene er forsvarlig ut fra 
risikoen for at skade eller ulykke kan skje, jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1. Det betyr at det er 
kommunen som har det overordnede ansvaret for elevenes trygghet ved leirskoleopphold. Kravet til 
forsvarlig tilsyn gjelder hele leirskoleoppholdet, og for reisen til og fra.  
 
Fylkesmannen tildeler et leirskoletilskudd pr gruppe av elever dersom en kommune velger å sende sine 
elever på leirskole. Forutsetningen for å motta dette tilskuddet er at opplæringen da skjer ved en 
bemannet leirskole eller ved turer/ekskursjoner som er en del av grunnopplæringen. Oppholdet må i 
tillegg strekke seg over minst tre sammenhengende overnattinger. Tilskuddet er ment å medvirke til å 
finansiere utgifter ved opplæringen. Kommunen kan bare søke om tilskudd til ett opphold pr elev i løpet 
av grunnskolen. Utgifter til opphold, reise m.m. må kommunen dekke av egne midler.  
 
Det blir gitt et tilskudd på 5,5 timer pr dag, maks totalt 27,5 timer, pr gruppe. Tilskuddssatsen for 2017 
pr time er kr 569,- pr gruppe. Dersom gruppen overstiger 22 barn kan gruppen deles i 2.  Hvis 
leirskoleopplæringen er under 27,5 timer (5 dager) reduseres tilskuddet tilsvarende.  
 
Skolene i Fauske har over år manglet budsjett i forhold til reelle kostnader knyttet til leirskole. Det har 
ikke vært avsatt nok midler på den enkeltes skoles budsjett for å dekke kostnadene knyttet til transport, 
opphold og forsvarlig tilsyn i forbindelse med leirskoleopphold. Det har dermed vært en praksis på 
enkelte skoler der foreldregruppen har bidratt med innsamlede midler for å dekke deler av kostnadene 
knyttet til transport til og fra leirskolen. Midlene har blitt samlet inn gjennom blant annet kafe’, 
loddsalg, foreldrekvelder o.l. Skal vi sende elever fra Fauske på leirskole er det vår oppgave å sørge for 
at gratisprinsippet for grunnskole følges.  
 
Kostnadene knyttet til leirskoleopphold vil variere fra år til år ut fra flere forhold. De variablene som slår 
inn er antall elever, antall voksne som må følge elevene, og eventuelt behov for ekstra bemanning 
knyttet til enkeltbarn. Leirskoletilskuddet er derimot uendret uavhengig av disse variablene, så fremt 
gruppen ikke overstiger 22 barn og må deles. Da utløses dobbelt leirskoletilskudd.  
 
I tillegg til de 2 leirskolene som har vært benyttet av Fauske kommune har vi også en leirskole i vår 
nabokommune Bodø. Denne leirskolene har i liten grad blitt benyttet av elever fra Fauske. Derimot 
benyttes denne leirskolen av alle skolene i Bodø kommune, samt noen av våre nabokommuner. Vi har 



mottatt tilbud fra Sjunkhatten/Vatnlia leirskole i Bodø, der vi ønskes velkommen til å benytte det 
tilbudet som de har. Vi har også vært i dialog med Fjellfarer i Sulitjelma for å høre om det finnes 
muligheter for et lokalt leirskoletilbud i Fauske kommune. De har stilt seg positiv til å få i stand et 
leirskoletilbud og de har lagt frem et forslag på innholdet i et slik tilbud. Et siste alternativ er å velge bort 
leirskoletilbudet som har blitt gitt til skolens 7.klasser, og heller legge opp til alternativ undervisning der 
man i større grad enn i dag utnytter de mulighetene som finnes i egen kommune.  
 
Det er sett på kostnadene knyttet opp til benyttelse av de ulike tilbudene: Kostnadene er beregnet med 
bakgrunn i elevtallet på 7.trinn skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Dette er for å vise at kostnadene 
henger sammen med antall elever og hvor mange grupper som sendes på leirskole.  
Utgangspunktet for regnestykket er de oppgitte kostnadene pr elev ved de ulike leirskoletilbudene. Det 
er også lagt inn transportkostnader. Til Lofoten er kostnadene til transport beregnet ut fra pris på 
hurtigruten t/r Leknes/Svolvær samt togreise Fauske/Bodø og buss tilbake, siden hurtigruten ankommer 
Bodø om natten. For elever i Sulitjelma vil det være en ekstra kostnad med transport til Fauske for å ta 
toget. Ved benyttelse av leirskoletilbudet i Vatnlia/Sjunkhatten og Sulitjelma er det lagt inn 
transportkostnader på buss t/r.  
 
Leirskolene har ulik praksis på om det tas betalt for voksne som følger elevene, det er også tatt hensyn 
til denne praksisen ved beregning av kostnader. Det er også lagt inn personalkostnadene ved å sende 
elever på leirskole. Skal ansatte reise til Borg eller Knutmarka, må det legges inn ekstra reisedag, noe 
som fører til en betydelig økning i personalkostnadene. Når vi sender ansatte på overnatting med 
elevene skal leirskoleavtalen følges, og denne gir føringer for hvor mye overtid som utløses ved slike 
turer.  
 
Regnestykket under viser de reelle kostnadene knyttet til å gi elevene ved 7.trinn et leirskoletilbud. Som 
det fremkommer i regnestykket er det mulig å spare noe ved å velge det billigste alternativet. Tenkes 
det at leirskoletilbudet skal avvikles er det mulig å spare en større del av kostnaden, dvs. det som i dag 
er avsatt i den enkeltes skoles budsjett til leirskoleopphold.  
 

 
 
Leirskolene har ulike tilbud som er bakt inn prisen for oppholdet. Uansett hvilket av tilbudene som 
velges vil elevene få erfare noe som oppleves utenom det vanlige sammenlignet med ordinær 
undervisning.  
 
Dersom leirskoletilbudet i form av overnatting velges bort, og det tenkes at man kan ivaretar de samme 
tilbudene gjennom dagsopplegg i egen kommune, så vil også et slikt opplegg føre kostnader med seg for 



kommunen. Den største kostnaden vil være knyttet til transport, for å frakte elevene rundt i kommunen. 
Det vil også påløpe kostnader i form av anskaffelse av materiell, frakt og mulig innleie av ekstern 
kompetanse. Kommunen vil i tillegg miste leirskoletilskuddet. Det knytter seg derfor en usikkerhet rundt 
om et slikt opplegg vil være besparende.  
  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kommunen har som nevnt tidligere i saken hatt tradisjon på å sende elever på 7.trinn på leirskole. Det 
er noe elevene gjerne har sett frem til og gledet seg til, og for noen elever kan det være første gang de 
skal være borte fra familien over flere dager. Leirskoleopphold har også i mange tilfeller skapt vennskap 
og minner som har vart i mange år. Å gi elevene mulighet til å dra på leirskole, med den læringen og de 
opplevelsene som følger med, vil være med på å danne grunnlaget for elevens forberedelse på å bli 
voksen og ta ansvar og egne valg. Elevene får også oppfylt mål i læreplanen på en annen måte enn de 
ellers ville gjort.  
 
På samme tid må skolene vurdere sine økonomiske rammer og se hva de har mulighet til innenfor det 
som er disponibelt. Enhet skole har over flere år levert fra seg et negativt årsresultat, og en av grunnene 
er blant annet underfinansieringen av kostnadene knyttet til leirskole. Dette på tross av at foresatte har 
bidratt gjennom innsamlede midler for å dekke transport til og fra leirskolen.  
 
Rådmannen ønsker å legge til rette for at elevene fortsatt skal dra på leirskole, forutsatt at de 
økonomiske rammebetingelsene er på plass. Det er derfor ønskelig at Fauske kommune inngår avtale 
om leirskole for 7. trinn i Sjunkhatten leirskole fra og med skoleåret 2017-2018. Ved å benyttes seg av 
dette tilbudet, vil elevene få oppleve å dra på leirskole, elevene vil få et likt leirskoletilbud og de vil også 
få det samme leirskoletilbudet som gis til elevene i våre nabokommuner.  Sjunkhatten tilbyr det 
alternativet som pr i dag fremstår som det mest økonomiske, på samme tid får elevene ta del i den 
læringen og opplevelsen et leirskoleopphold gir.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Atle Borøy 
Sendt: 17. desember 2016 13:20 
Til: Inger Lise Evenstrøm 
Emne: Fwd: VELKOMMEN TIL SJUNKHATTEN LEIRSKOLE (Bodø kommune)! 
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Vennlig hilsen 
 
Atle Borøy 
Rektor 
Vestmyra skole 
 
 
 
 
Videresendt melding: 

Fra: "Tor Egil Kvalnes" <Tor.Egil.Kvalnes@bodo.kommune.no> 
Til: "Ordfører Fauske" <ordforer@fauske.kommune.no>, "Frank Krokstrand" 
<Frank.Krokstrand@fauske.kommune.no>, "Randi Myrbakk" 
<Randi.Myrbakk@fauske.kommune.no>, "Atle Borøy" 
<Atle.Boroy@fauske.kommune.no>, "Geir Mikkelsen" 
<geir.mikkelsen@fauske.kommune.no> 
Kopi: "Rolf Kåre Jensen" <Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>, "Bjørn 
Godal" <Bjorn.Godal@salten.no>, "Ida Maria Pinnerød" 
<ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no> 
Emne: VELKOMMEN TIL SJUNKHATTEN LEIRSKOLE (Bodø 
kommune)! 

Hei, alle med ansvar for grunnskolene i Fauske kommune! 
 
Vi i Bodø naturskole ser at dere vurderer endringer i framtidig leirskoleordning for Fauske 
kommune, særlig av økonomiske grunner. Samarbeid mellom kommunene i Salten gir 
sterkere region og bedre tilbud for innbyggerne. Bodø kommune tilbyr leirskole for alle 7.-
trinnselever i Salten-kommunene, og andre norske kommuner. Fra før av har vi flere 
kommuner som har valgt å satse på Sjunkhatten leirskole som sitt leirskoletilbud til alle 
sine elever elever nå og i framtida. 
 
Alle 7.-trinnselever fra Fauske kommune er hjertelig velkommen på leirskole ved 
Sjunkhatten leirskole i Bodø kommune.  
 
Vi nevner følgende fordeler med lokal leirskole ved Sjunkhatten leirskole (pris for 2017 - 
kun oppholdsutgifter, undervisningen dekkes av staten): 

• 4-dagers leirskole (tirsdag-fredag) til kr 1 681,- pr elev (lærere/ledere går gratis)  
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o Alle skolene i Bodø kommune har denne leirskolemodellen 
• Leirskolen drives 100% av Bodø kommune (gjennom Bodø naturskole), og har 

svært lang erfaring og meget godt kvalifiserte og erfarne leirskolelærere 
• Sjunkhatten leirskole (tidligere Vatnlia leirskole) - betegnes som "nasjonalpark-

leirskolen" i forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark 
• Sjunkhatten nasjonalpark deles mellom kommunene Fauske, Sørfold og Bodø  

o Av disse tre kommunene har Sørfold og Bodø ei fast ordning ved 
Sjunkhatten leirskole for alle sine elever 

• Kort og rimelig reise mellom Fauske kommune og Sjunkhatten leirskole ved 
Tverlandet i Bodø kommune 

• Sjunkhatten leirskole står foran ei omfattende bygningsmessig oppgradering som 
vil gi enda mye bedre leirskole i framtida  

Vi har fra tid til annen hatt elever fra Fauske kommune. Dette har vært veldig gode 
erfaringer med elever og lærere fra vår nærmeste nabo! 

 

Viser ellers til ytterligere info på vårt nettsted for leirskoledriften 
http://www.sjunkhattenleirskole.no. Her er også link til vår satsing på facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh Tor Egil 

 
Tor Egil Kvalnes 
rektor Bodø naturskole 
Mob 908 97381 
E-post: tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no 
http://www.bodonaturskole.no 
http://www.sjunkhattenleirskole.no 
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BORG VIKINGLEIRSKOLE  
Pris Kr 1950,- pr elev inkl. ekskursjoner og utflukter. 1 voksen gratis pr 14. elev. Øvrige 
voksne betaler kr 1850,- for et opphold – alt inkludert.   Vikingleirskolen holder nå til i egne 
lokaler hvor vi har 65 sengeplasser, kjøkken, spisesal, oppholdsrom, aktivitetsrom, tørkerom, 
toalett/dusjer. All  overnatting foregår i utgangspunktet her. Vi bruker også en god del av 
Lofotr Vikingmuseets bygninger og fasiliteter    Vikingleirskolen bruker også Lofotr 
Vikingmuseets bygninger. Det er svært viktig at klær og utstyr merkes godt. Det er også 
viktig at elevene holder seg tørre. Dette er spesielt viktig i forbindelse med kanoøkta  
ettersom dere skal på fjelltur etterpå. Leirskolen har en liten kiosk hvor dere får handle snop, 
drikke, souvenirer, etc til fastsatte tider. Det er av største betydning at alle elever og lærere 
får nattero på vikingleirskolen. Det er ikke alle som får sove like godt når de overnatter borte 
Vi trenger å være mest mulig uthvilte til de lange dagene her hos oss. Dersom noen skulle bli 
trøtte og leie, blir det et problem for oss alle. Både klasselærere og leirskolelærere blir derfor 
nøye med å påse at det er stille når det skal være stille. Leirskolen kan ta imot ca 60 elever. 
Noen ganger må vi gjøre enkelte tilpasninger i forhold til fastlagt program. Særlig gjelder 
dette dersom  vikingmuseet er opptatt til Gilder i egen regi. Ved ekstremt dårlig vær, hender 
også at vi endrer program etter forholdene. De klassene som ankommer skolen kvelden før 
oppstarten, vil få servert et lett måltid etter nærmere avtale med vertskapet. Dere får 
samtidig en kort orientering om neste dag. Det er lett å ta seg frem til Borg Vikingleirskole 
som ligger like ved E10 (Bøstad skole) hvor rutebussen stopper både fra Stamsund og 
Svolvær.  Anbefalt reiserute hvis dere bruker hurtigruta: Dere som kommer nordfra enten 
med hurtigbåt eller hurtigruta, ta buss fra Svolvær kl 18.45 og dere er  fremme på Borg ca kl 
20.30. Når dere reiser tilbake, bruker dere også Svolvær som utreisested.  For dere som 
kommer sørfra, så går dere av i Stamsund og tar rutegående buss til Borg og dere er fremme 
ca 20.15. Når det gjelder returen, så er  det faktisk enklere å ta buss til Svolvær og 
hurtigruten derfra. Dette pga dårlig korrespondanse mellom bussene fra Borg til Stamsund. 
Alternativet kan  være å leie buss. Vi informerer trafikkselskapet om hvor klassene kommer 
fra og om hvor mange dere er, og så setter de inn ekstrabuss hvis behov. Flyplassen på 
Leknes ligger ca 12 km fra Borg. Et godt råd er å pakke fornuftig. Ryggsekk er lettere å bære 
enn koffert. Du som elev bør være med på pakkinga slik at du vet hvor de ulike tingene er  i 
sekken/kofferten. Merk! Dersom dere ønsker å overnatte i høvdinghuset, så må dette gis 
beskjed om til leirskolen i god tid på forhånd. Overnatting koster ekstra - kr 100,- per  
person. Min. 15 personer må overnatte. Merk! Hvis dere overnatter i høvdinghuset, skal det 
alltid være våken brannvakt i hht brannforskriftene. MATPAKKE  Dersom dere ønsker å 
smøre matpakke til heimturen, så må det gis beskjed til kjøkkenpersonalet minst dagen før 
avreise. Pr i dag koster en slik  matpakke kr 30,-. DISKOTEK  Vi har fått et flott diskotek med 
eget rom for lasergevær, biljard, bordtennis, etc. Billett kr 30. Dere kan også kjøpe brus og 
popkorn. Vi ønsker dere lykke til med forberedelsene. Skulle det være noe dere lurer på er 
det bare å ta kontakt. Vi ser fram til ei innholdsrik  og trivelig leirskoleuke på Borg sammen 
med dere.   Velkommen til Borg ! 

 
Dagsprogram 
 
  



DAG 1: AKTIVITETSDAG/»Bli-kjentdag»  
     
09.00  FROKOST -  Kort orientering  
10.00  DAGENS INFO  - Velkommen  - INFO  - Presentasjon - Voksenmøte  
11.15  ARKELOLGI (Grupper).  Tufter/vikinggraver, sålding  
13.30   LUNSJ   
14.00  KIOSK   
15.00  Fotballkamper  
16.30  Lett måltid  
17.15  Gruppe I: Ridning   Gruppe II: Aktiviteter i nærområdet (BMX-sykling,  Div 
spill og aktiviteter/førstehjelpskurs)  
18.15  Bytter gruppe  
19.00  Dusjing (Kan begynne 18.45)  
19.30  Middag (Serveres mellom 19.30 og 20.00) 
23.00  NATTERO  
 
 
 
DAG 2:   VIKINGDAG   
 
09.00  FROKOST - Smøre matpakke                                       
10.00  DAGENS INFO   
11.30  OMVISNING – Ankomstanlegget/museumsdel/film - Hustufta -                                                    
Høvdinghuset  
13.30 LUNSJ    
14.30  Gr 1.: Informasjon vikingtiden G:r. 2. BAKING i Høvdinghuset  -  
16.00 Forberedelser Gilde, - påkledning, dekke bord  etc. 
16.30: G I L D E  
17.30: Div aktiviteter Gruppedeling. (Brikkevev, Ringdans, Vikingleker, 
fortellerstund) 
19.30  Kveldsmat på leirskolen   
20.30  DISCOTEK (kr 30) + biljard, bordtennis, airhockey,  skyting med 
lasergevær. Salg av brus, popcorn, sjokolade.  
23.00  NATTERO  
 
 
 
DAG 3: TURDAG   
 
09.00  FROKOST  - Smøre matpakke  



10.00  DAGENS INFO  
11.00 Åpen kiosk (salg av tursjokolade og drikke)  
11.05 Fylle termoser med kakao 
11.15  Pakke til fjellturen  
11.45  BUSS TIL BORGFJORD  - Bueskyting, øksekast, spydkast  - KANOPADLING  
- LUNSJ  
14.30  FJELLTUR TIL ”VETEN”  
17.30  GÅRDSBESØK Aalan Gård i Løvdalen  
18.30  BUSS TILBAKE TIL LEIRSKOLEN  
19.00  Dusjing   
20.00  MIDDAG   
23.00  NATTERO  
 
 
 
 
DAG 4: AVSLUTNINGSDAG  
  
08.30  FROKOST (Evt smøre matpakke for heimturen - kr 30,-) 
09.15  DAGENS INFO:  - Oppsummering   - Premiering - bla for ryddigste rom og 

vinner av  fotballkampen   - Evaluering  
10.00  RYDDING AV ROMMENE  
10.30  VI GÅR TIL ”NAUSTET”  
11.00  ROTUR/SEILTUR MED VIKINGSKIPET ”VARGFOTR”  
ca 12.30 VARM LUNSJ  (Lunsjtiden bestemmes ut fra hjemreisetidspunkt for  
deltakerne)  - Flytte ut av rommene.  Godkjenning 
 - Åpen kiosk? (Avhengig av effektiviteten ved rydding)  
 
 
HJEMREISE ... 
 
TAKK FOR BESØKET OG GOD TUR HJEM! 
 
Hilsen 
Oss alle på leirskola 



Knutmarka  

Kostnader  

I år (pr 1.1.2017) betaler elevene totalt kr. 2200,-  for et fem dagers opphold. Læ rere/ledsagere; 
inntil 2 gratis (minimum 16 elever), ut over dette betales kr 

2200,- pr uke pr ledsager.   

Dette er et meget rimelig tilbud i forhold til sammenlignbare leirskoler. I denne sammenhengen er 
det viktig å se på hva brukerne får igjen av fasiliteter, aktiviteter og ekskursjoner. 

Ekskursjonsutgifter 

Av totalbelø pet (kr2200,-/uke), er kr. 400,- øremerket ekskursjoner. Dette kronebelø pet dekker 
leirskolens utgifter vedrørende transport til/fra lokale reisemå l, turer på Lofothavet, 
akvariumsbesø k og annet. Leirskoleopphold planlegges gjerne over lang tid. Hos oss fø rer vi 
bestillingslister for kommende femårs-periode. Det er derfor lurt å ta kontakt med oss så tidlig som 
mulig, slik at klassen kan legge oppholdet til ønsket årstid.  

Depositum. 

Et kronebeløp tilsvarende ca. 10% av totalbeløpet betales 1 år før anskomst, vha utsendt faktura. 
Sluttsummen betales senest to uker etter oppholdet - i hht faktura.   

LOFOTEN FERIESENTER 

8300 SVOLVÆR 

4580.13.94578 Sparebanken 1 Nord Norge 

Bestillinger/avbestillinger 

Vertsbedriften er behjelpelig med informasjon over tlf. 76 07 21 64. 

Merk at bestillinger er bindene og avbestillinger må  skje skriftlig til Knutmarka leirskole eller 
Lofoten Feriesenter 

Av den grunn er våre frister for kansellering av opphold 1 år før oppholdet skal finne sted . 

 

Aktivitetsplan  



Ved Knutmarka leirskole har vi  mange års erfaring med tilrettelegging av spennende aktiviteter for 
barn og voksne. Derfor kan vi tilby vå re brukere et faglig forsvarlig og variert program. 

Daglige rutiner:  

• Vekking 07.30 

• Frokost 08.00-09.00 

• Mø te ledere/læ rere 09.15-09.30 

•  "Vommy"  (vaske/ryddekonkurranse) 09.00-09.30 

• Dagens info/Undervisning./" Vommy-vinnere" 

• Aktiviteter 10.30 - 16.00 - middag 

• Middag (to spisegrupper) 16.45-17.45 

• Kiosk 17.50 - 18.15 

• Kveldsmat 19.45 - 20.15 

Mandag. 09.00-17.00 Uteaktiviteter: 

• Aktiviteter i nærområdet  

• Fjelltur  

• Aktiviteter 

Tirsdag. 09.00-17.00 Aktivitetsdag: 

• Lofothavet  (garn/juksafiske) 

• Lofotakvariet  



Onsdag. 09.00-16.00:  

• Fjellklatring  

• Bueskyting   

• Kanopadling  

Torsdag. 09.00-16.00 Grottevandring m.m 

• Grottevandring ved foten av Vågankallen 

• Bytur 

Fredag. 09.00...Div aktiviteter og felles avslutning 

• Div aktiviteter på områ det 

• Pakking / rydding m/avmelding av hytter 

• Luftgevær og stolpestup 

• Felles avslutning, premiering og middag 

• Avreise  

Programmet kan avvike noe fra planen, vi forsøker å  tilpasse dette i forhold til brukernes ønsker og 
behov. 

 



Fra: Mona Mosti [mailto:mona@fjellfarer.no]  
Sendt: torsdag 9. februar 2017 21.55 
Til: Jan Frode Setså <Jan.Frode.Setsa@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: Lokal leirskole 
 
Hei. 
 
Vi har sett litt på priser. Vi har tatt utgangspunkt i at det er 3 overnattinger og 4 dager med 
aktiviteter og matservering. Stemmer det? For dette vil prisen pr tiden være 2.000,- pr elev. 
En voksen gratis pr 14 elever (likt Borg). Hvis flere voksne utover 1 pr 14 elever - så betaler 
denne også 1850,-.  
 
Pris for 2 overnattinger og 3 dager med aktiviteter og matservering vil prisen være 1500,- pr 
elev. En voksen gratis pr 14 elever. Hvis flere voksne så er prisen 1350,- 
Pris for dagsopplegg i Sulitjelma vil vi kunne gi pris på i forhold til hva som er ønskelig mht 
matservering osv. Her må vi ha mer informasjon først. 
 
Overnatting i Titanic med frokost, lunsj, lett måltid og middag. (4 frokoster, 4 lunsj, 4 lette 
måltid og 3 middager) Hvis det er behov så leier vi kjøkken og spisesal hos Misjonen sånn at 
det ikke blir problemer med plassen. Dette ser vi jo bedre når vi har fått bygget ferdig. Titanic 
er tegnet med tanke på skoleklasser blant annet - så dette med leirskole vil være midt i blinken 
for oss å få til.  
 
Det vi kan tilby av aktiviteter er følgende: 
 
Fisketur/isfiske (vi har fiskeutstyr) 
Kart og kompassopplæring / og eller GPS (vi har kart, kompass og GPS) 
Turorientering  
Gruvemuseum (bestilles på forhånd hos Nordlandsmuseet og betales av skolen) 
Gruvebyhistorie fra Jakobsbakken (egen guide er inkl i prisen) 
Snøhule (vi har utstyr til dette) 
Alpinbakken (skolen betaler for dette - noen har sikker årskort der) 
Uteaktiviteter som f eks skihopp, orgeltramp, kulekjøring, aking (vi stiller med utstyr) 
Trugeturer (vi har truger) 
Pil og bue (vi har dette) 
Øksekast, gruveborkasting, gruvestøvelkasting (vi har utstyret) 
Samisk historie  
Bær og sopp (ut å plukke) 
Skitur (personlig utstyr medbringes) 
Vandretur på gammel ferdselsvei med historie 
Kano (vi har kanoer og redningsvester) 
Lage bål 
Lavvo med overnatting (vi har lavvo) 
Førstehjelpsopplæring (vi samarbeider med Sulitjelma røde kors) 
Film og bildefremvisning fra Sulitjelma (vi ordner dette) 
Diskotek 
Kiosk 
Grottetur eller omvisning på Sjønstå gård (dette kan foregå siste dagen - på turen hjem)  
Industrihistorie  
Tur til samisk gamme (skitur eller fottur) 

mailto:mona@fjellfarer.no
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Dette er noen av de aktiviteter som vi kan få til i Fjellfarer. Vi ønsker å krydre alle 
aktivitetene med innslag av historie fra Sulitjelma og Fauske kommune der det er naturlig. Vi 
ser for oss aktivieter som vi kan få til alle årstider.  
 
Vil du at vi skal lage en presentasjon med et spesifikt opplegg dag for dag så gjør vi det.  
 
Vi ser for oss at hver klasse kan få velge litt selv på forhånd hva de ønsker at dagene på 
Jakobsbakken skal inneholde av aktiviteter. Vi har tatt utgangspunkt i prisene som Knutmarka 
og Borg opererer med. I og med at vi er i egen kommune vil reisekostnadene bli betraktelig 
mindre. Man trenger heller ikke ekstra overnatting - ei heller ekstra lærer på jobb fra dagen 
før. Vi stiller selvsagt med pedagogisk personell ihht reglene som gjelder for dette.  
 
Dette er et forslag i stikkordsform og jeg håper vi kan jobbe videre ut fra dette slik at vi kan få 
til en opplegg som dere kan være fornøyd med. Vi skal strekke oss langt for at vi sammen skal 
få dette til. 
 
Hører gjerne fra deg så snart som mulig. 
 
mvh Mona Mosti 
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Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.04.2017 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti vil innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i et toårig prøveprosjekt. 
Innarbeides i budsjettreguleringen for 2017. 

Rådmannens forslag til innstillling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  
 
Sammendrag: 
I forbindelse med behandling av K-sak 184/16 Folkehelsa i Fauske den 13/12 2016 ble det blant annet 
fattet følgende vedtak:  
«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.»  
 
UngData undersøkelsen i 2016, gjennomført blant ungdomsskoleelevene i Fauske, viser at 39 % av de 
spurte ikke spiser frokost hver dag og bare 53 % av de spurte oppgir at de spiser lunsj hver dag.  
 
 
Saksopplysninger: 
Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved universitetet i Agder publiserte i 2014 en studie der det 
hadde blitt sett på sammenheng mellom levevaner og skoleprestasjoner. Undersøkelsen viser at det er 

http://mhfa.no/forskning-pa-sammenheng-mellom-levevaner-og-skoleprestasjoner-hos-norske-ungdommer/


en økt sannsynlighet for gode skoleprestasjoner blant ungdom som hadde et regelmessig matinntak av 
sunne matvarer og regelmessig fysisk aktivitet. Skolefrokost har vist seg å ha positiv effekt på 
skolerelaterte og kognitive oppgaver.  
 
Flere har rapportert i denne type ernæringsforskning (skolefrokost), at barn som er «dårlig ernært» får 
best effekt av tiltaket. Siden det gjerne er en liten gruppe blant mange elever som har «dårlig ernæring» 
(med uregelmessige måltider og usunt kosthold), får man ofte ikke signifikant effekt av tiltaket når man 
ser på gjennomsnittet for en skole (skoleprestasjoner m.m.). Imidlertid er dette noe som flere rektorer 
har påpekt når de har blitt intervjuet om effekten av et gratis mattilbud i skolen – de som trenger det 
mest, får nytte av tilbudet. Sosial utjevning har med andre ord vært en viktig motivasjon for mange å 
starte med et mattilbud.  
 
Det redegjøres i saken for ulike alternativer for innføring av tilbud om gratis frokost for 
ungdomsskoleelever i Fauske. Det har også vært gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene der 
det fremkommer hvor stor andel som ønsker tilbud om skolefrokost.  
 
Alternativ 1:  
Brødmat med variert pålegg 5 dager i uken 
 
Alternativ 2: 
Brødmat med variert pålegg 4 dager i uken, havregrøt 1 dag i uken 
 
Alternativ 3:  
Ferdigsmurt grov bagett med ost/skinke 5 dager i uken  
 
Alternativ 4:  
Ferdigsmurt grov bagett med ost/skinke 4 dager i uken, havregrøt 1 dag i uken  
 
Alternativ 1, 2 og 4 stiller krav til ekstra personell for å legge til rette for frokosten, lage grøt, ta vare på 
maten, rydde osv. Mattilsynet har strenge retningslinjer for hvordan man skal behandle matvarer i 
forbindelse med servering. Det er blant annet krav til renhold, hygiene og internkontrollrutiner i forhold 
til holdbarhet på matvarer som er åpnet.  
Alternativ 3 krever også en viss grad av personellressurs knyttet til bestilling, mottak og utlevering av 
bagetten, men ikke i samme grad som de øvrige alternativene.  
 
Antall elever som oppgir at de ønsker å benytte seg av et tilbud om gratis skolefrokost varierer i 
kommunen. I kartleggingen som er gjort i februar i år svarer rundt 50% av elevene i Valnesfjord og 80% 
av elevene på Vestmyra at de ville benyttet et slikt tilbud. Elevene i Sulitjelma ønsker også et 
frokosttilbud velkommen.  
 
Det er innhentet kostnader knyttet til de ulike alternativene fra storkjøkkenet når det gjelder brødmat, 
pålegg og grøt og fra Bodø bakeri (som vi har innkjøpsavtale med) når det gjelder ferdigsmurt bagett. 
Setter vi opp de ulike alternativene i en tabell fremkommer kostnadene som følger fordelt på om alle 
elevene spiser frokost, og om bare halvparten eller ¼ spiser frokost.  
 
Det er også lagt inn en kostnad knyttet til personell, da det trengs ressurser for å ivareta tilbudet. Det 
som ikke er medtatt i alternativene er materialkostnader knyttet til dekketøy, enten i form av engangs-
fat, bestikk o.l. eller innkjøp av kopper, fat og bestikk som må vaskes. Det siste vil også være en 
logistikkutfordring siden oppvaskmaskiner som befinner seg på skolene også skal benyttes i forbindelse 
med mat og helse undervisning fra 1.time. 
  



 
 
Ingen av alternativene har med drikke, det vil komme som en tilleggskostnad dersom man velger annen 
tørstedrikk enn vann.  
 
Som oversikten viser er det billigste alternativet, alternativ 4: Bagett 4 dager pr uke og grøt en dag pr 
uke. Dersom man bytter ut bagett med grøt flere dager vil kostnadene på mat gå betydelig ned, mens 
kostnadene knyttet til personell må økes, da det må være ansatte som lager til maten, serverer og 
rydder etter frokosten.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Som det vises til i saken har inntak av en sunn og god frokost betydning for elevenes prestasjoner. De 
elevene som har mest bruk for et slikt tilbud, vil også få størst effekt av å benytte seg av det.  
 
Budsjettet til den enkelte skole har ikke rom for å gi tilbud om skolefrokost innenfor den rammen de 
disponerer i dag. Hvis skolefrokost skal innføres må kostnadene knyttet til dette legges inn i budsjettene 
gjennom en budsjettregulering i 2017 og for 2018 må kostnadene innarbeides i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.  
 
Innføring av skolefrokost fremstår umiddelbart som et godt tilbud til elevene. Et slikt tilbud kan føre til 
reduksjon av opplevelsen knyttet til barnefattigdom, siden dette tilbudet gis uavhengig av sosial status, 
inntekt og foreldrenes omsorgsevne. Felles frokost kan også være en sosialiserende faktor, da det å dele 
et måltid oppleves som hyggelig og sosialt.  
 
I dag kommer imidlertid flere av elevene med buss til skolen. For de av elevene som tar skolebuss kan 
det være at de ikke får tid nok til å spise skolefrokosten i forkant av første undervisningstime. Å flytte 
undervisningen for at de skal rekke dette, vil igjen føre til utfordringer med å rekke bussen hjem igjen. 
Kanskje finnes det løsninger som er mulig å få til i et samarbeid med Nordland Fylkeskommunes 



samferdselsavdeling, men for at tilbudet om skolefrokost også skal oppleves som reelt for elever som tar 
buss må det gjøres tilpasninger til dagens rute-system.  
 
Fauskeskolene har fra og med inneværende skoleår gjeninnført skolefrukt for alle elever gjennom 
vedtak i kommunestyret. Dette er et tilbud som har i seg mye av de samme fordelene som skolefrokost 
vil ha, men som gis til alle elever i kommunen fra 1. – 10. klasse. Skolefrukt til alle treffer dermed et mye 
bredere antall elever enn frokost til et utvalg av ungdomsskoleelevene vil gjøre. 
 
Det er liten tvil om at et tilbud om skolefrokost til ungdomsskoleelevene vil kunne være et godt tiltak for 
de av elevene som ikke regelmessig har mulighet til, eller velger bort, å spise frokost. For det store 
flertallet av elevene på ungdomsskolen vil ikke tiltaket ha en såkalt signifikant betydning for deres 
skoleprestasjoner i og med at de allerede har et kosthold som ivaretar behovet. Den sosiale effekten av 
å møtes til et felles måltid på morgenen er da ikke hensyntatt, men fremstår som en åpenbar pluss-
faktor uavhengig av den enkelte elev sitt ernæringsmessig behov, hvis tiltaket iverksettes.  
 
Selv om alternativ 3, grov bagett med ost/skinke alle dager er det alternativet som fremstår som det 
minst ressurskrevende å gjennomføre kan og bør sannsynligvis sosial utjevning ivaretas gjennom tiltak 
som treffer bedre i forhold til den barne- og ungdomsgruppen som har behov for dette.  
 
I og med at skolefrukt er gjeninnført og den positive effekten av dette regnes som mye større enn 
frokost for en utvalgt gruppe, fremstår tiltaket som positivt, men kanskje med begrenset effekt. I hvert 
fall hvis en ser på ressursbruken knyttet til det. Skolene har som tidligere nevnt ikke rom for dette 
innenfor nåværende budsjetter og behovet for ressurser knyttet til andre tiltak i skolen oppleves som 
større. Dette gjelder f.eks. tiltak som økt personell, læremidler, kompetanseheving, rekruttering, andre 
yrkesgrupper inn i skolen osv. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av gnr.59 bnr 
69. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av gnr.59 bnr 
69. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 037/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av gnr.59 bnr 
69. 

 
Vedlegg: 
28.03.2017 søknad fra Peder Bremnes 1344549 

28.03.2017 g.bnr 59-43 Fauske kommune 1344550 
 
Sammendrag: 
Per Bremnes eier av gnr.59 bnr. 69 søker om å få kjøpe del av  Fauske kommunes eiendom gnr.59 bnr. 
43 i Valnesfjord for å bygge lager /hobbylokale. 
 
Saksopplysninger: 
Det omsøkte arealet er LNF-A område i kommuneplanens arealdel. Dette er et område hvor spredt 
boligbygging ikke er tillatt, unntaket er tiltak tilknyttet stedbunden næring (landbruk).  
Omsøkte areal er en liten del av et større areal på 45 daa. Arealet  er eneste plassen en har tilgang til 
arealet fra fylkesvei 530 Kosmovassveien. 
I tillegg kreves det ny avkjørselstillatelse fra Fv. 530 (Statens vegvesen) til området.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



Hvis kommunen selger arealet vil kommunen miste eneste tilgangen til fylkesvei 530 til sitt areal. Dette 
vil ha store følger for utnyttelse av bakenforliggende areal på 45 daa.   
Omsøkt areal er lnf-a område og få endret formål til lnf-b vil være å sette i gang en omfattende prosess 
som sannsynligvis ikke fører fram. Utgifter til saksbehandling i en slik prosess må søker dekke. 
Arealet krever også godkjenning av ny avkjørsel fra Statens vegvesen. 
Vurderingen er at området ikke fradeles og selges. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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038/17 Formannskap 02.05.2017 

 
 
TV-aksjonen NRK Unicef 2017 - Bevilgning til kommunekomite 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp.konto 1470-1020-1001 til 
kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK Unicef 2017. 
 

 
Sammendrag: 
Årets TV-aksjon NRK er tildelt Unicef. 
 
Unicef ønsker å bruke midlene fra TV-aksjonen til utdanning for barn i kriger og konflikter. 
 
Uten målrettet satsing på utdanning kan barn i krig og konflikt bli dobbelt straffet: Krigen frarøver dem 
barndommen, men ofte også utdanningen og mulighet til å bli selvhjulpne, gode samfunnsborgere. Krig 
er det dessverre ikke alltid mulig å stanse på kort sikt, men verden kan alltid bidra til at samfunnet kan 
reise seg igjen når den er over. Utdanning og opplæring er den sikreste investeringen for at det skal skje. 
Det er dette Unicef vil at pengene fra TV-Aksjonen 2017 skal gå til. 
 
Rådmannen ønsker å engasje, som i fjor, Alpingruppa Fauske IL som kommunekomite. 
 
Som tidligere år er det behov for bevilgning til komiteens arbeid. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
039/17 Formannskap 02.05.2017 

 
 
Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad om økonomisk støtte fra Foreningen for fotballbane for jenter og gutter I Kobanê datert 
03.01.2017 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
1. Søknad om økonomisk støtte fra Natur og Ungdom datert 14.02.2017 avslås. Det er ikke avsatt 

midler i budsjett til denne type støtte. 

 
Vedlegg: 
05.01.2017 Søknad om kommunal bevilgning til bygging av fotballbane(r) for jenter og 

gutter i Kobanê 
1335993 

05.01.2017 Kjære folkevalgte ... Fra politikere i Bodø og Vefsn. 1335988 

09.01.2017 Søknad om kommunal bevilgning til bygging av fotballbane(r) for jenter og 
gutter i Kobanê 

1335989 

05.01.2017 2016.05.22 Vedtekter vedtatt 19. mai 2016 1335990 

05.01.2017 Signert avtale med Kobane. Engelsk20052016 1335991 

05.01.2017 Informasjonsbrev 2. November 2016 1335992 

22.02.2017 Søknad om tilskudd til Natur og Ungdoms sommerleir i Lofoten 1340051 

22.02.2017 Natur og Ungdom sommerleir 1340052 
 
Sammendrag: 
Det har kommet inn 2 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2017. Det er tiltak med stort engasjement. 
 
Rådmannen har vurdert søknadene, men har ikke funnet å kunne prioritere de og anbefaler at 
formannskapet avslår søknadene. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Saksopplysninger: 
 

Søker: Formål: Evt. beløp 
Foreningen for fotballbane 
for jenter og gutter i Kobanê 

Søknad om økonomisk støtte 
for å delfinansiere en eller 
flere forballbaner for jenter 
og gutter i Kobanê i Syria 

Ikke oppgitt 

Natur og Ungdom Søker om økonomisk støtte 
til prosjektet «Sommerleir i 
Lofoten» 31. juli til 6. august 
2017. 

Kr. 20.000,- 

 
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Bankkonto:  9001 26 30157            Vipps: 74665 

Oslo 3. januar  2017 

Til kommunestyret eller formannskapet. 

 

Søknad om støtte til bygging av fotballbane(r) for jenter og gutter i Kobanê. 

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê oppfordrer kommunestyret/ 

formannskapet til å støtte vårt arbeid i byen Kobanê, lengst nord i Syria. 

Foreningen er opprettet med ett formål: Å delfinansiere en eller flere fotballbaner for jenter og 

gutter i Kobanê. Byen ble kjent i norske medier etter at Islamsk Stat (IS) høsten 2014 erobret 

det meste av Kobanê. Byen ble frigjort i januar 2015. Den seieren kostet dyrt. Det meste av 

byen lå i ruiner. Nesten hele befolkningen var flyktninger i nabolandet. 

Mange har nå kommet tilbake og deltar i gjenoppbyggingen. Men byen mangler det meste. 

Og de aller viktigste tiltakene må gjennomføres først: Matproduksjon, helsevesen, boliger, 

skoler og lærebøker. Gjenoppbyggingsetaten i Kobanê (Kobanê reconstruction board) var 

nylig ferdig med bygging av fem skoler. Omtrent 3 000 elever får nå undervisning der.   

Fritidstiltak for barna kommer nødvendigvis langt ned på lista i de første årene. Mange barn 

har mistet familiemedlemmer, venner, hus og skole. En eller flere fotballbaner vil gi 

barna mulighet til å utfolde seg i fellesskap, lek og glede. Gjennom fotball vil vi gi jentene og 

guttene i Kobanè noen lyspunkter, og håp i hverdagen. Vi legger særskilt vekt på at jenter skal 

delta på linje med gutter. Myndighetene i Kobanê er glad for den prioriteringen. 

Informasjon om prosjektet finnes i vedlagte informasjonsbrev og på foreningens hjemmeside:  

http://kobanebane.no/nyheter/  Vi gir gjerne ytterligere informasjon. 

Så langt har foreningen mottatt støtte fra to kommuner og en fylkeskommune. Notodden 

kommunestyre  bevilget 10 000 kroner. Bodø formannskap fulgte opp med 50 000 kroner. 

Dette tilsvarer i underkant av 1 krone per innbygger i de to kommunene. Foreningen har også 

mottatt støtte  fra Oslo bedriftsidrettskrets og en rekke fotballklubber rundt om i landet.  

Innsamlingen har nå passert 400 000 kroner. Det aller meste er bidrag fra enkeltpersoner. Vi 

ber hver enkelt om å gi et personlig bidrag til vår konto  9001 26 30157 eller Vipps 74665.                                                                                                        Vipps: 74665 

Alle innsamlede midler skal brukes i Kobanê. Foreingens arbeid i Norge utføres på dugnad. 

Vennlig hilsen 

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê 

 

Per Ravn Omdal, styreleder 

Vedlegg:  
Oppfordring fra folkevalgte i Bodø og Vefsn. - Foreningens vedtekter. - Avtalen med Kobanê. 

Informasjonsbrev 2-2016. 

http://kobanebane.no/
mailto:fotballbane.kobane@gmail.com
https://www.facebook.com/FotballKobane/
http://kobanebane.no/nyheter/


 



Fra: Fotballbane Kobane <fotballbane.kobane@gmail.com> 
Sendt: tirsdag 3. januar 2017 15.58 
Emne: Søknad om kommunal bevilgning til bygging av fotballbane(r) for jenter 

og gutter i Kobanê 
Vedlegg: Kjære folkevalgte ... Fra politikere i Bodø og Vefsn..pdf; 2016.05.22 

Vedtekter vedtatt 19. mai 2016.pdf; Signert avtale med Kobane. 
Engelsk20052016.pdf; Informasjonsbrev 2. November 2016.pdf; 
2017.01.03 Søknad om kommunal bevilgning til Kobane.pdf 

 

 
 

 

Til kommunens postmottak. 

 

Vi ber om at denne eposten med vedlegg videresendes til ordføreren, rådmannen og partienes 

gruppeledere. Viss det er mulig uten mye ekstraarbeid, ber vi om at den også sendes 

medlemmene i kommunestyret. 

 

Vennlig hilsen 

 

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê 

 

Per Ravn Omdal, styreleder 

 

 

 

 

 

Kjære folkevalgte rundt om i Kommune-Norge. 

  

Bli med og gi jenter og gutter i Kobanê en fotballbane! 

  

Kobanê, lengst nord i Syria, ble mediekjent  etter at IS (Islamsk stat)  for to år siden nesten klarte 

å  erobre byen. IS led sitt første nederlag her. Byen ligger knapt 40 kilometer øst for Eufrat og tett 

inntil grensa mot Tyrkia. Folketallet var rundt 50 000 før krigen mot IS, som starta i september 

2014. 



  

Men seieren over IS kostet. Etter krigen lå det meste av byen i ruiner. 

Ungene i byen Kobanê i nordlige Syria har mistet mye i krigen; familiemedlemmer, hus og skole.  

Gjenoppbyggingen er begynt, men byen mangler alt. Livsnødvendige tiltak må tas først. Ungene 

får skolegang i midlertidige lokaler. Men ikke så mye mer. 

  

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê har startet en innsamling for å gi ungene i 

byen en, eller helst flere, fotballbaner. Per Ravn Omdal, som tidligere var president i Norges 

Fotballforbund, er foreningens leder. Han har ledet arbeidet med lignende prosjekter i Irak og i 

flyktningeleire i Jordan. 

  

Målet er å gi unger og ungdom et lyspunkt. En mulighet til å utfolde seg i fellesskap, lek og 

glede. En del av ungers grunnleggende behov. 

  

Vi som er folkevalgte i kommunene Bodø og Mosjøen støtter dette humanitære initiativet. Vi er 

glad for at både Fotballklubben Bodø/Glimt og Mosjøen Idrettslag allerede har gitt et bidrag til 

dette håndslaget til ungene i Kobane. Også Notodden kommunestyre har nylig vedtatt en 

bevilgning.Vi følger opp idrettslagenes og Notoddens eksempel og vil fremme forslag om at våre 

kommunestyrer gjør det samme. 

Vi oppfordrer deg til å ta et lignende initiativ i ditt kommunestyre!  

  

Vennlig hilsen 

  

Ida Pinnerød, ordfører Bodø (Ap) 

Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn (Ap) 

Synne Bjørbæk, varaordfører Bodø (Rødt) 

Åshild Pettersen, varaordfører Vefsn (SV) 

Randolf Gryt, Bodø SV 

Ida Gudding Johnsen, Bodø Venstre 

Haakon Møller, Bodø MDG 

Ingrid Lien, Bodø Sp 



Gunvald Lindset, Vefsn Rødt 

Tone Moby Røreng, Vefsn Ap 

Carola Kari Urvik, Vefsn Venstre 

Svein Olsen, Bodø 



Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê 

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 19. mai 2016. 

§ 1 Navn og formål 

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê har som formål: 

Å finansiere en eller flere fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og bidra til bygging, vedlikehold 

og drift fram til lokale myndigheter eller annen aktør med lokal forankring overtar ansvaret for dette. 

 

§ 2 Foreningens virksomhet 

Foreningen skal samle inn økonomiske midler som uavkortet skal brukes til å realisere formålet. 

Foreningen tar også i mot andre gaver som kan bidra til å realisere formålet. 

Foreningen skal inngå avtale med myndighetene i Kobanê, eller en ansvarlig aktør som samarbeider 

nært med disse myndighetene, om bygging og drift av en eller flere fotballbaner for jenter og gutter. 

Avtalen skal beskrive hva som skal være foreningens bidrag og hva som skal være andre aktørers, 

herunder lokale myndigheters, bidrag til bygging og drift. 

 

§ 3 Medlemskap 

Enhver som er enig i foreningens formål, kan bli medlem. Medlemskontingenten er 300 kroner per 

år. Medlemmer oppfordres til å gi etter evne og delta i foreningens innsamlingsarbeid. 

 

§ 4 Styre. 

Foreningens styre skal bestå av 3 – 5 medlemmer. Det første styret velges på konstituerende måte 

når foreningen er opprettet.  

Styre og andre tillitsvalgte skal ikke ha honorar eller annen godtgjørelse for arbeidet de utfører for 

foreningen. 

Styret skal påse at foreningen kun dekker utgifter som er helt nødvendige for å realisere formålet. 

 

§ 5 Årsmøte. 

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet skal behandle årsberetning fra Styret, 

regnskap fra siste kalenderår, beretning fra revisor, valg av Styre og Råd, og andre saker som er nevnt 

i innkallingen til årsmøtet. 

Styret innkaller til årsmøte minimum 6 uker før det avholdes.  Forslagsfrist er tre uker før årsmøtet. 

Valgene foretas skriftlig hvis minst en delegat krever det. Valg foretas ved alminnelig flertall. 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.  

Medlemmer som har betalt siste års kontingent, har stemmerett på årsmøtet. 



 

§ 6 Råd. 

Rådet skal bestå av personer som er enig i foreningens formål. Rådet skal så langt det er mulig 

medvirke til å oppfylle foreningens formål. 

Styrets leder er også leder av Rådet. 

Rådet avholder møte etter innkalling fra Styret. Rådet kan med alminnelig flertall blant de frammøtte 

fatte rådgivende vedtak som oversendes Styret til endelig beslutning. 

Både Styret og årsmøtet kan velge medlemmer til Rådet. 

 

§ 7 Revisjon. 

Foreningens regnskap skal hvert år revideres av registrert eller statsautorisert revisor. 

 

§ 8 Oppløsning. 

Årsmøtet kan med to tredjedels flertall vedta oppløsning av foreningen når formålet er oppfylt, eller 

når det viser seg umulig å oppfylle formålet. Foreningens aktiva skal da tilfalle institusjon, 

organisasjon eller andre aktører som deltar i gjenoppbygging av Kobanê og som avgir en erklæring 

om at midlene uavkortet vil bli brukt til skoleformål eller andre tiltak for jenter og gutter i Kobanê by. 

 

  

 





Hjelp barna i Kobanê med nye fotballbaner!

Kobanê er en by i Syria, tett inntil grensen mot Tyrkia. Byen ble kjent i norske medier 
etter at den ble erobret av Islamsk Stat (IS). Den ble tatt tilbake i januar 2015.
Vi trenger din hjelp til å realisere drømmene om en bedre hverdag for barna i Kobane. 
Vi tror at nye fotballbaner vil gi dem en mulighet til å utfolde seg i fellesskap, lek og 
glede. 

•  Initiativtagere er fotballeder Per Omdal 
politiker Erling Folkvord og samfunnsviter 
Monika Gulmoen. Disse har god kontakt 
med og samarbeider med kommuneadmi-
nistrasjonen i Kobane.
•  Alt arbeid er på frivillig basis og alle bidrag 
går derfor uavkortet til formålet.
•  Foreningen er registrert i frivillighetsre-
gisteret i Brønnøysund, og bidrag er dermed 
fradragsberettiget skattemessig. 
•  Regnskap godkjent av revisor legges frem 
på årsmøtene. 

Gi bort noe som gleder!
Konto: 9001 26 30157

Vi er takknemlige for alle bidrag, store og små
Del gjerne dette brevet med alle dine venner på sosiale medier.   

Skriv e-post adresse i meldingsfeltet på innbetalingen. Så får du informasjon om frem-
kobanebane.no/

eller: 74665

Hjemmeside http://kobanebane.no/         E-post:  fotballbane.kobane@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/FotballKobane/            Organisasjonsnummer: 916 914 970

    6102/2 verbsnojsamrofnI

Vennlig hilsen
Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê

Erling Folkvord            Per Ravn Omdal           Monika Gulmoen
Nestleder             Styreleder                       Økonomiansvarlig 



Natur og Ungdom 

Postboks 4783 Sofienberg 

0506 Oslo                                                                                                                              

14.02.2017 

Fauske kommune 

 

Søknad om tilskudd til Natur og Ungdoms sommerleir i Lofoten 

Vi søker med dette om 20.000 kroner til prosjektet ”Sommerleir i Lofoten” 31. juli til 6. august 

2017. Sommerleiren skal sette fokus på miljøproblemene vi står overfor lokalt og globalt, 

samtidig som den skal gi ungdom frå hele landet i Lofoten og Vesterålen, med et særlig 

fokus på ungdom, en flotte kultur- og naturopplevelser. 

Informasjon om søkeren 

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom mellom 12 og 25 år. Våre over 

7500 medlemmer er fordelt på 70 lokallag over hele landet som jobber for redusere 

klimagassutslipp og ta vare på naturen der de bor. I Nordland har vi lokallag i Vågan, 

Hadsel, Sortland, Andøy, Bodø, Hamarøy, Alstahaug, Vefsn, Brønnøysund. På nasjonalt 

nivå er vi den største miljøorganisasjonen for ungdom, og vi jobber med en rekke nasjonale 

klima- og miljøsaker. 

Bakgrunn 

31. juli til 6. august 2017 skal 400 engasjerte ungdommer møtes på Natur og Ungdoms 

sommerleir i Lofoten eller Vesterålen for å lære om miljøspørsmål og å bidra til å finne 

løsningene. 

 

 
  



Om tiltaket 

31. juli til 6. august 2017 skal 400 engasjerte ungdommer møtes på Natur og Ungdoms 

sommerleir i Lofoten eller Vesterålen for å lære om miljøspørsmål og å bidra til å finne 

løsningene.  

Vi legger årets leir til Lofoten/Vesterålen ikke bare på grunn av de naturskjønne 

omgivelsene, men også for å bidra til større debatt rundt planene om oljeutvinning i 

regionen. Vi mener klimaendringene heller krever en satsning på fornybare næringer som 

fiskeri og fornybar energi, og vi mener vi må ivareta Nordlandskysten med dens verdi for 

tradisjonelle næringer, for turisme, og for økosystemene i havet.  

Leiren vil ha et faglig program med fokus på opplæring av unge miljøvernere både i 

miljøproblemer, klimaløsninger og politiske virkemidler for å få gjennomslag. Vi vil ha 

verksteder, gruppearbeid og workshops av ulikt slag for å la deltakerne bidra underveis, og 

oppleve i praksis det de lærer om. Vi legger også vekt på at deltakerne skal bli godt kjent 

med hverandre og ha det hyggelig sosialt, derfor blir det gjennom hele leiruka tid til fisking, 

bading, ballspill, grilling og andre sosiale aktiviteter. En stor del av programmet for leiren går 

med til å være ute på tur, både i fjellene, i lokalsamfunnene, ute på havet og i lokale 

bedrifter, så deltakerne får oppleve hva Lofoten og Vesterålen har å by på. 

Hele arrangementet er alkoholfritt, og dermed et godt tilbud også for ungdom under 18 år. 

Deltakerne får dekket både reise, mat og opphold mot en deltakeravgift på 1000 kr.  

På leiren vil vi ha fokus på biologisk mangfold til havs og på land, og hvordan det kan 

påvirkes av både oljevirksomhet og klimaendringer. Ungdom fra hele landet skal få en 

styrket forståelse av naturens betydning og sårbarhet gjennom både foredrag fra fagfolk og 

gjennom naturopplevelser og friluftsliv. Deltakerne vil lære om potensialet til de ulike 

næringene i regionen,  om utfordringene, og om bærekraftige løsninger. Deltakerne vil også 

få skolering om politiske prosesser og deltakelse, og trening i politisk påvirkning.  

I tillegg til Natur og Ungdoms medlemmer får vi besøk av medlemmer fra våre to 

søsterorganisasjoner i Russland, PiM og Aetas. Samarbeid mellom ungdom i 

Barentsregionen på tvers av landegrenser mener vi er viktig, for mange av 

miljøutfordringene er felles og vi har mye å lære av hverandre. 

Mange i Nordland deler vårt syn, og vi vil jobbe for god kontakt med lokalbefolkning, spesielt 

lokale ungdommer og lokale politikere. En av måtene vi vil nå ut til de lokale er å arrangere 

folkefest for en oljefri framtid i nord. Dette vil skape oppmerksomhet rundt saken i 

befolkninga i Lofoten og Vesterålen, i tillegg til å motivere våre sommerleirdeltagere for 

videre miljøkamp. Natur og Ungdom har tidligere arrangert folkefester med stor suksess.   

Aktiviteter 

En viktig del av sommerleiren er at deltagerne skal være med på innholdsrike og gøyale 

aktivitetene som Lofoten kan by på, som blant annet fjelltur, fisketur, kajakkpadling, surfing, 

ridetur, gårdsbesøk, hvalsafari, grottevandring, glassblåsing, sykkeltur, skating, 

strandrydding og kunstbesøk. Vi ønsker å benytte oss av de mange lokale bedriftene som 

fins i Lofoten, og er allerede i kontakt med noen.  



Vi ser for oss å bruke mye av tiden på sommerleiren til at deltagerne skal være ute på 

aktiviteter, blant annet ved at mesteparten av programmet to av dagene går med til dette. 

Deltagerne vil få mulighet til å velge to forskjellige aktiviteter de vil delta på. Vi vil også bruke 

dette til å mobilisere folk til sommerleir. Vi tror at medlemmer som ikke vanligvis deltar på de 

nasjonale arrangementene våre kan ønske å delta på en leir med mye friluftsliv. 

 

Kultur 

Leiren vil ha et omfattende kulturprogram. En hel dag vil ha program utelukkende om 

aktivisme og kultur. Det blir fjelltur med ulike aktiviteter - quiz og konkurranse om å lage 

underholdning, f.eks. sang, rop og sketsj. På fjelltoppen blir det konsert med en lokal 

visesanger, i storslått natur. På turen opp og på toppen av fjellet skal det være et opplegg 

der lokallag og deltagere kan ta bilder og video av seg selv ute i Lofot-naturen, som skal 

spres på tradisjonelle medier og nett 

Forskjellige grupper som lager revy, dans og synger i kor. Resultatene vil bli presentert på 

kveldsunderholdningen på leiren. Det vil også være grupper som driver med kunst og lager 

aksjonseffekter (håndplakater og bannere med kreative vrier). Her vil vi få verdifull hjelp fra 

lokale kunstnere og aktivister i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Allerede 

har vi planlagt å male et kunstverk på en husvegg, og lage kunst av drivved og søppel vi 

samler fra strender. Dette vil vi få til i lag med “Wegge-brødrene” som bodde et år på ei 

strand i Lofoten i et hus lagd av drivved. Vi ønsker å bygge en “seismikk-boks”, en stor svart 

boks der man kan spille av lyden av seismikk, de kraftige lydbølgene som brukes for å 

kartlegge oljeressurser og som skremmer fisk og hval 

Grupper som reiser rundt på aktiviteter i Lofoten, som alle gjør noe spektakulært for å sette 

fokus på saken oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det blir fotografi og kunstturer på 



Lofotfjellene, bannerdropp på Reinebringen, glassblåsing i Henningsvær, slampoesi-

verksted med lokale kunstnere, filmkurs og korsang på Lofotstrendene. Deltagerne kan 

melde seg på to grupper og være med på et opplegg over to dager, der mesteparten av 

dagen (ca. kl 11-16) går med til aktiviteten. 

På leiren skal det være et teater vi aldri har prøvd i Natur og Ungdom før: “Det undertryktes 

teater” som går ut på at skillet mellom skuespiller og tilskuer er brutt ned og alle er 

deltagende i handlingen i stykket. Teaterstykket vil handle om miljøproblemer og gjennom 

denne formen vil deltagerne aktiviseres og bli utfordra til å tenke kreativt og leve seg inn i 

situasjonen. 

Den ene kvelden vil det være en “Åpen mikk” hvor deltagerne selv kan bidra med innslag, 

både spontant og planlagt, det være seg dikt, noveller, sang, dans eller lignende.  

Vi skal også ha en “Boblefest” på stranda på Ramberg, en performance-oppvisning der 

deltagerne lager svære såpebobler. Boblefesten vil kombineres med musikk for å 

symbolisere fiskeegg og seismikk-skyting. 

 

Folkefest 

6. august planlegger vi en folkefest for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på torget i 

Svolvær. Leiren planlegges i samarbeid Folkeaksjonen Lofoten, Vesterålen og Senja og 

Naturvernforbundet. Det er satt ned en planleggingsgruppe beståande av representanter fra 

alle tre organisasjonene, samt lokale medlemmer i Folkeaksjonen. Vi er godt i gang med 

planleggingen, og har store ambisjoner om å lage en heidundranes folkefest ikke bare for 

deltagerne på Natur og Ungdoms sommerleir, men hele befolkningen i Lofoten. Folkefesten 

vil ha program fra morgenen av til ettermiddagen. Vi håper å kunne få mange av de som 

skal på musikkfestivalen Lamholmen i Svolvær samme dag til å også komme på folkefesten. 



Deltagerne på Natur og Ungdoms sommerleir vil kjøres med buss fra Ramberg til Svolvær 

på morgenen, og tilbake på kvelden. 

På folkefesten vil det være konserter med musikere, både lokale og mer kjente. Det vil være 

appeller fra miljøorganisasjoner, fiskerorganisasjoner, reiselivsorganisasjoner. Det skal også 

være en paneldebatt med lederne av de politiske partiene i Norge, som vi håper vil skape 

stor oppmerksomhet. 

På folkefesten i Svolvær 6. august vil vi også sørge for mange ulike aktiviteter, blant annet 

bacalao-konkurranse med lokale kokker, utstilling av lokalmat-produkter, t-skjorte-, 

handlenett og button-laging, bannermaling og andre konkurranser. Aktivitetene på 

folkefesten vil være tilpasset folk i alle aldre, og vi vil også inkludere Miljøagentene - norges 

eneste miljøorganisasjon for barn - om aktiviteter for barn, slik at hele familien kan ta turen. 

Natur og Ungdom vil også sørge for mange ulike aktiviteter på festivalen, som t-skjorte- og 

button-laging, bannermaling, konkurranser og så videre. Aktivitetene skal være tilpasset alle 

aldersgrupper. Vi er også i samarbeid med Miljøagentene, Norges eneste miljøorganisasjon 

for barn, om å lage en barnefestival denne dagen, slik at hele familien kan komme på 

Miljøfestivalen. 

Vi er i kontakt med lokalt næringsliv, og håper å få til et samarbeid som gjør at de får vist 

fram de ulike næringene som finnes i Lofoten, samtidig som at de bidrar til å gjøre festivalen 

enda mer interessant for de besøkende. 

En skikkelig folkefest må også ha matservering, og også her satser vi på samarbeid med 

lokale krefter. Forhåpentligvis kan vi tilby god og lokalprodusert mat til alle besøkende på 

festivalen, og vise fram all den gode maten som produseres i regionen. Alt fra fisk og hval til 

hjemmelaga pølser og ost. Den nevnte bacalao-konkurransen med lokale kokker skal også 

gjøre ros på lokale råvarer og mattradisjoner. 

Alle planene for festivalen er ikke lagt enda, men vi skal lage en flott folkefest for både barn, 

ungdom og voksne i Lofoten og Vesterålen. Det skal være lav terskel for å delta, og vi håper 

å gi flotte kulturopplevelser samtidig som folk får mer innsikt i debatten om olje og blir 

engasjert.  

Vi vil lage mobiliseringsmateriell til folkefesten, og bruke våre lokallag til å mobilisere bredt. 

Vi vil lage en plakat for folkefesten, som vi i ukene før vil henge opp i rundt omkring i hele 

regionen 

  



Forventet resultat av tiltaket 

● Leiren vil vi legge til rette for en viktig diskusjon om framtidas næringsutvikling både 

på et lokalt, nasjonalt og globalt plan. Fokuset vil ligge på en god dialog med både de 

som deler vårt syn og de som er uenig med oss.  

● Leirdeltakerne vil reise hjem med økt kunnskap og med lyst og vilje til å gripe fatt i 

miljøproblemene der de bor. Slik sett vil leiren få store ringvirkninger, både i Nordland 

og i resten av landet. 

● På leiren vil ungdom fra hele landet oppleve hva den unike naturen landet vårt har å 

by på, og få en forståelse for dens betydning og sårbarhet.  

● Stortingsvalget 2017 vil avgjøre skjebnen til skreiens gyteplass og verdens matfat. 

Sommerleiren skal bidra til å sette saken høyt på dagsorden blant politikerne i 

valgkampen. 

● Leiren skal være en inkluderende og alkoholfri møteplass for norsk ungdom på tvers 

av bakgrunn og samfunnslag.   

 

Økonomi og finansiering 

Vi har allerede startet søknadsarbeid andre steder, og brukt mange frivillige timer på 

søknadsarbeid. Sommeren 2016 hadde vi også to lønnsuker for å kartlegge støtteordninger. 

Vi har søkt om støtte fra Bergesenstiftelsen, og fått tilsagn på 100 000, og 50 000 fra 

Nordland Fylkeskommune. Vi har fått avslag på søknader hos Dag Stiansens Stiftelse, The 

minor fountation, Cultura gavefond samt Sparebandkstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge. Vi 

har søkt Gjensidige, gjensidigestiftelsen, Sparebank 1 Nord-Norge fondet, Storebrand - Du 

kan, Hans Herman Horns stiftelse, Hans Thomas Grams stiftelse og Nordland 

Fylkeskommune om utviklingstiltak. Vi er på leting etter andre steder vi også kan få støtte, 



og vil bruke mye tid framover på søknadsarbeid. Nærmere sommeren vil det også bli satt i 

gang en kronerullingskampanje blant Natur og Ungdoms medlemmer og fastgivere. Vi håper 

å kunne bruke det at Natur og Ungdom fyller 50 år i 2017 til å få inn støtte. 

Fra Natur og Ungdoms ordinære budsjett vil det settes av 720.000 kr til leiren, samt 100 000 

til å gjennomføre et 50-årsjubileumsprogram. I tillegg til dette vil vi be om en deltakeravgift 

på 1000 kr for hver enkelt deltager. Denne egenandelen vil bidra til lik mulighet for 

deltagelse for alle, på tross av hvor man er bosatt i Norge. Vi ønsker også å frakte alle de 

400 ungdommene til Lofoten på miljøvennlig vis, altså med buss, tog og båt.  

For at prosjektet skal kunne gjennomføres slik som beskrevet over er vi avhengig av å få inn 

mye støtte. Samtidig vil prosjektet bli gjennomført også med mindre støtte, om enn i noe 

mindre skala. 

Vi håper Fauske kommune har tro på prosjektet, og vi søker om 20.000 til gjennomføringen. 

All støtte blir selvsagt mottatt med takk. Vi håper dere vil støtte oss, vi vil få mye utav hver 

krone! 

Kontakt 

Har dere spørsmål om søknaden, ta kontakt! Kontaktperson i Natur og Ungdom er Sigrid 

Høeg, telefon 464 68 132 eller e-post sigridh@nu.no  

 

Med vennlig hilsen 

Gaute Eiterjord 

1. nestleder i Natur og Ungdom 

 

mailto:sigridh@nu.no


Fra: Sigrid E. Høeg <sigridh@nu.no> 
Sendt: 14. februar 2017 15:26 
Til: Postmottak 
Emne: Natur og Ungdom sommerleir 
Vedlegg: Fauske kommune søknad.docx 
 

Hei 

 

Natur og Ungdom arrangerer sommerleir 31.-6. august og søker i den forbindelse penger fra dere 

til gjennomføring.  

 

 

Vedlagt finner dere søknaden. Vi ville satt stor pris på svar om at søknaden er mottatt.  

 

--  

Med vennlig hilsen 

Sigrid E. Høeg 

Organisasjonssekretær i Natur og Ungdom 

Tlf: 464 68 132 / 23 32 74 06 
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Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine verv i 
Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

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

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

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

 
 
Vedlegg: 
04.04.2017 Oversikt over verv - Anna Antonsen 1345627 
 
Sammendrag: 
Anna Antonsen har søkt om fritak fra sine verv i Fauske. Søknaden er begrunnet i velferdsmessige 
årsaker. 
 
Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
 
Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommuneloven § 15, 2. ledd, uforholdsmessige 
vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet. 
Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 
 
Anna Antonsen er 3. varamedlem for KRF i kommunestyret, fast medlem i helse- og omsorgsutvalget og 



2. varamedlem i plan- og utviklignsutvalget. Vervet som meddommer i Salten Tingrett for perioden 
01.01.17 – 31.12.2020 søkes det ikke fritak fra. 
 
Rådmannen anbefaler at søknaden fra Anna Antonsen om fritak innvilges. 
 
Etter kommuneloven § 16.3 skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Oversikt over verv – Anna Antonsen 
 

HELSE- OG OMSORGSUTVALG  
Som medlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble 
følgende valgt: 
1. Kjell Ingar Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske   (FL) NESTLEDER 
2. Karin Irene Rugås, Finneidgt. 16, 8211 Fauske   (FL) 
3. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske   (SV) LEDER 
4. Anna Antonsen, Kvitlyngvn. 13 B, 8209 Fauske   (KRF) 
5. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord   (AP) 
 
Som varamedlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015 – 2019 
ble følgende valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Marianne Sakariassen, Erikstadvn. 12, 8206 Fauske   (FL) 
2. Raymond Mathisen, Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma   (FL) 
3. Lisbet Olsen, Blåbærvn. 2, 8230 Sulitjelma     (R) 
4. Arnt-Håkon Nordkil, Lyngvn. 26, 8209 Fauske    (SV) 
5. Endre Einar Nystad, Kosmovassvn. 194, 8215 Valnesfjord  (FL) 
 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Harald Leifseth, Finneidgt. 32, 8210 Fauske    (H) 
2. Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske     (V) 
3. Jens Kyed, Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord    (KRF) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske   (AP)  
2. Finn Audun Andal, Ytter-Leivset 19, 8211 Fauske   (AP) 
3. Birgit Kosmo, Tjeldvn. 4, 8207 Fauske    (AP) 
 
 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG  
Som medlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble 
følgende valgt: 
1. Kjetil Sørbotten, Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord   (FL) LEDER 
2. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59 A, 8230 Sulitjelma  (FL) NESTLEDER 
3. Håvar Olsen, Myrvn. 23, 8230 Sulitjelma    (R) 
4. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikvn. 9, 8211 Fauske  (V) 
5. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 13, 8206 Fauske   (AP) 
 
Som varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2015 – 2019 
ble følgende valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Sverre Hagen, Linerlevn. 16, 8207 Fauske     (FL) 
2. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngvn. 7, 8209 Fauske  (FL) 
3. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske    (SV) 
4. Einar Thomassen, Ternevn. 8, 8207 Fauske    (R) 
5. Lars Morten Rødaas, Rødåsvn. 110, 8219 Fauske   (FL) 



 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Ketil Skår, Lundvn. 67, 8206 Fauske     (H) 
2. Anna Antonsen, Kvitlyngvn. 13 B, 8209 Fauske    (KRF) 
3. Thomas Schulzki, Sjellibakken 3, 8215 Valnesfjord   (V) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Steinar Nymo, Gavlen 4, 8215 Valnesfjord    (AP) 
2. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19 B, 8230 Sulitjelma  (AP) 
3. Ermin Krehic, Moselyngvn. 39, 8209 Fauske   (AP) 
 

 

MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 – 31. 
DESEMBER 2020 

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. 
desember 2020 oppnevnes: 
 
Utvalg kvinner (30 personer): 

1. Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske 
2. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
3. Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske 
4. June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske 
5. Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
6. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
7. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
8. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
9. Elisabeth Pettersen, Ørnflogveien 9, 8230 Suliltjelma 
10. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
11. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
12. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
13. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
14. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske  
15. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske 
16. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
17. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
18. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
19. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske 
20. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske 
21. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord 
22. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske 
23. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
24. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord 
25. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma 
26. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske 
27. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
28. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske 
29. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske 
30. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 



 
Utvalg menn (30 personer): 

1. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
3. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
4. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
5. Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske 
6. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
7. Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma 
8. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
9. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
10. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
11. Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske 
12. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
13. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
14. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
15. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma 
16. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 Fauske 
18. Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske 
19. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
20. Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske 
21. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske 
22. Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 
23. Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske 
24. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
25. Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske 
26. Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske 
27. Tor-Harry Bjørnstad, Trivselsvn. 260, 8215 Valnesfjord 
28. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske 
29. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske 
30. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske 
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