
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 22.06.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering vedrørende Livsgledehjem 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2017 
Sak nr. Sakstittel  
040/17 Godkjenning av møtebok  
041/17 Delegerte saker i perioden  
042/17 Referatsaker i perioden  
043/17 Økonomimelding 1/2017  
044/17 Klage på vedtak i K-sak 14/17 - Forskrift for kommunalt 

løypenett for snøskuter - Fauske kommune 
 

045/17 Forslag om innføring av Fjelloven i Fauske kommune  
046/17 Industri- og næringsareal i Fauske  
047/17 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer  
048/17 Høring - Strategiplan havbruk - salten 2017-2027  
049/17 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma - Arild 

Tansø 
 

050/17 Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 
kommune 2017 - 2020 

 

051/17 Erikstad skole og barnehage  
052/17 Etablering av familiens hus  
053/17 Skoleskyss Fauske sentrum  
054/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  
055/17 Erstatningslokale for skytterbane - Tilbygg/Utvidelse Fauske 

Idrettshall 
 

056/17 Bompengereformen og Vegpakke Salten  
057/17 Eiendomsskatt på kraftverk  
058/17 Regionalt Kompetansekontor Salten –  Revidert 

samarbeidsavtale med vedtekter 
 

059/17 Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler  
060/17 Informasjon vedrøende overgang til kommunal enhet samt 

prosjektvirksomhet - status Fauske kommunale eiendommer 
 

061/17 Taklekkasje med påfølgende større skader - Fauske 
svømmehall 

 

062/17 Vertskommuneavtale for kommunepsykolog  
063/17 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF  
 
 



 
Fauske, 15.06.17 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7745     
 Arkiv sakID.: 17/1876 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
040/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
12.05.2017 Protokoll - Kommunestyre - 11.05.2017 1349348 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 11.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 3/2017 Til kl. 16:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Liv-Marit Tverå FRP 
Arnt Pedersen H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Lars Morten Rødaas FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Tore Paul Stemland FRP 
Ketil Skår H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 



Side 2 
 

Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

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

Ottar Skjellhaug (AP) innvilget permisjon fram til kl. 11.15. 

Kulturinnslag fra kulturskole: 

· Clara Annie Presteng – sang fremførte Eventyrvisa. 
· Aurora Norheim Jakobsen – piano fremførte Rockelåten. 
· Magne Dahl  - piano fremførte  Menuett (Leopold Mozart). 
· Johanne R. Fostad – fiolin fremførte The Entertainer. 
· Maja Åsbakk og Vilde Einset Grønstad –teater/musikk fremførte Pål sine høner. 
· Sigrid Rørvik – fløyte fremførte Edelweiss. 
· Hanna Norheim Jakobsen og Johanna Ulvestad Haugli – trompet fremførte Mitt hjerte 

alltid vanker. 
 

Orientering: Regionrådets rolle og fokus v/sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen 

Ungdomsrådet v/leder Embla Sørensen talte til kommunestyret ang. sak 36/17 Skolefrukt 
ungdomsskolene i Fauske og sak 35/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske. 

Ottar Skjellhaug (AP) tiltrådte etter permisjon kl. 11.25. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Per Gunnar Skotåm (R): Åpningstider Sulitjelma barnehage. Hva er de generelle 
ordninger for barnehagene i Fauske? Kan disse endres? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Ny enhetsleder barnehage Tom Erik Holteng presenterte seg. 

Torill Hagen Fossum (FL) fratrådte under sak 30/17. Sverre Hagen (FL) tiltrådte. 

Svar på spørsmål: 
Enhetsleder barnehage svarte. Åpningstider er beskrevet i vedtektenes pkt. 11. SU fastsetter 
åpningstider. Dette må være forsvarlig i forhold til bemanningen. Det vil derfor være variasjon 
etter hvor mange avdelinger barnehagen har. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 15.06.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
023/17 Godkjenning av møtebok  
024/17 Delegerte saker i perioden  
025/17 Referatsaker i perioden  
026/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune  
027/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF  
028/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom KF  
029/17 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025  
030/17 Forbedring stabilitet Farvikbekken - Tilleggskostnader 

prosjekt Vestmyra skole 
 

031/17 Detaljregulering for Kirkeveien 13  
032/17 Vurdering av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider 

i Sulitjelma 
 

033/17 Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om oppstart 
av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av 
planprogram 

 

034/17 Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og avløp  
035/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske  
036/17 Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
037/17 Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling  
038/17 Rask psykisk helsehjelp  
039/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen  
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023/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 023/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
 
 
024/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 024/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
025/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo i forbindelse med RS1: 
Kommunestyre slutter seg til eldrerådets vedtak ang. NAVs endrede praksis med 
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utbetalingsmeldinger på papir. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
For resten av referatene ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyre slutter seg til eldrerådets vedtak ang. NAVs endrede praksis med 
utbetalingsmeldinger på papir. 

Resten av dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
026/17: Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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.  

 
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.  

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 030/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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)  
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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.  

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen og økonomisjef orienterte. 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstillling pkt. 2 ble vedtatt med 20 mot 7 stemmer. 

 
KOM- 026/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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.  

 
 
 
027/17: Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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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. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 027/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
028/17: Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 032/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 
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Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 028/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
029/17: Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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.  

 
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.  

 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 033/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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.  
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Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 029/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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.  

 
 
 
030/17: Forbedring stabilitet Farvikbekken - Tilleggskostnader prosjekt Vestmyra skole 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 
FOR- 041/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder Fauske Eiendom KF orienterte. 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Sikring Farvikbekken tilknytning skoletomta 
Utredningen i saken er kjent og FrP vil komme med følgende forslag for å sikre gode og trygge 
forhold for nyskolen, elever og Fauskeboere i aktuelle område. 



Side 11 
 

1. 
Det utarbeides et konkret anbudsgrunnlag for dette arbeidet. 
2. 
Arbeidet utlyses som et eget anbud, der beste anbyder, på pris og kvalitet, velges til å utføre 
arbeidet. 
3. 
Arbeidet iverksettes som et strakstiltak. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret forventer at NVE bidrar med finansieringen, slik det ble gjort i prosjekt 
Farvikbekken - Møllnveien (nedenfor Fauske stadion). 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer avgitt for FRP's forslag. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 030/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

Kommunestyret forventer at NVE bidrar med finansieringen, på slik det ble gjort i prosjekt 
Farvikbekken - Møllnveien (nedenfor Fauske stadion). 
 
 
 
031/17: Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 
13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, 
samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 
13. 
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Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, 
samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 033/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 
13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, 
samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
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Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 031/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 
13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, 
samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 

 
 
 
032/17: Vurdering av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider i Sulitjelma 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre berørte 
parter. 

 
Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjemla. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre berørte 
parter. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 045/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
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byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre berørte 
parter. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 032/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre berørte 
parter. 

 
 
 
033/17: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om oppstart av planarbeid og 
høring og offentlig ettersyn av planprogram 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  
2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Plan og utviklingsutvalget vedtar følgende:  
1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  
2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  



Side 15 
 

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 033/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  
2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  

 
 
 
034/17: Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
– administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
– administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 036/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
– administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 034/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
– administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
 
 
035/17: Leirskole for grunnskolene i Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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: 
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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. 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Fauske kommune inngår avtale med Fjellfarer om leirskole for 7. trinn fra og med skoleåret 
2017-2018. 

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

 
FOR- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret viser til ungdomsrådets redegjørelse og vedtar at det skal være opp til hver 
enkelt klasse å avgjøre hvor man skal ha tilbud om leirskole og innenfor rammen i 
saksfremlegget. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i budsjettregulering og i den enkelte skoles budsjett. 
Kommunestyret er positive til at det etableres leirskole i Fauske kommune. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 035/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret viser til ungdomsrådets redegjørelse og vedtar at det skal være opp til hver 
enkelt klasse å avgjøre hvor man skal ha tilbud om leirskole og innenfor rammen i 
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saksfremlegget. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i budsjettregulering og i den enkelte skoles 
budsjett. 
Kommunestyret er positive til at det etableres leirskole i Fauske kommune. 

 
 
 
036/17: Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
          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.  
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 036/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
          Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
1. Fauske Arbeiderparti foreslår å innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i en 
toårig prøveperiode med oppstart høsten 2017. 
2. Det skal evalueres til jul 2017, slik at det kan tilpasses forbruk fra vår 2018. 
3. Økonomisk innarbeides dette i budsjettreguleringen for 2017. 
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4. Evaluering av resultater etter 2 år, med spesiell fokus på økt faglig kvalitet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer avgitt for AP's forslag. 

 
KOM- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 
          Saken tas til orientering.  
 
 
 
037/17: Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 037/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
 
 
038/17: Rask psykisk helsehjelp 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 20.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 009/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 038/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
039/17: Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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: 
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· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
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: 

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

 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Pkt. 3: Som nytt medlem i helse- og omsorgsutvalget velges Vera Solbakk 
Pkt. 4: Som nytt 2. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget velges Ole Ragnar Jenssen. 

Rådmannens forslag til innstilling og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 040/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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: 

· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 
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4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets inntilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 039/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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: 

· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/9577     
 Arkiv sakID.: 17/1876 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
041/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
004/17, Bryggekanten Resaturant - Søknad om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht. Delegasjonsvestak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak: 
 

Bryggekanten Restaurant gis serveringsbevilling til drift av spise- og restaurant drift i Sjøgata 84, 
8200 Fauske som omsøkt. 

 

· Organisasjonsnummer          915 436 306 
· Styrer                                        Kerem Anlar 
· Åpningstider                              mandag til søndag kl. 11:00 – 23:00 

  

Vedtaet er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet 

Det forutsetter at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter. 

 
005/17, Galvano Tia brukthandel - Søknad om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht. delegasjonsvedtak i kommunestyret sak nr. 51/10 gjøres slikt vedtak: 

 

Galvano Tia brukthandel gis serveringsbevilling til drift av kafeteria i Follaveien 39, 8200 Fauske 
som omsøkt: 

 

· Organisasjonsnummer:           911 918 269 
· Styrer:                                        Finn Audun Andal 



· Åpningstider:                              Mandag til lørdag kl. 10:00 – 20:00 

 

Vedtaket er hjemlet i lov om serveringssteder. 

Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter 
 

 
003/17, Feilregistrering 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  02.06.2017 
Vår ref.: 17/8849 

Deres ref.:  
Saksb.: Therese Olsen 

Enhet Helse 
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Bryggekanten Restaurant 
Sjøgt. 84 
8200 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
004/17 Kommunestyre 

 
 
Bryggekanten Resaturant - Søknad om serveringsbevilling 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om serveringsbevilling av 22.02.17. 
Søknaden gjelder drift av spise- og restaurant drift. Bryggekanten restaurant har fått ny 
daglig styrer Kerem Anlar. 
Driften foregår som tidligere med inne og uteservering i lokalene ved Brygga Hotell i Sjøgt. 
84, 8200 Fauske. Lokalene har et areal på 120 m² ca. 80 sitteplasser. 
Driften skal foregå hele året med åpningstidene mandag til søndag 11:00 – 23:00 
 
Styrer: Kerem Anlar 
Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden 
 
 
 
VEDTAK: 

I hht. Delegasjonsvestak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak: 
 
Bryggekanten Restaurant gis serveringsbevilling til drift av spise- og restaurant drift i 
Sjøgata 84, 8200 Fauske som omsøkt. 
 

• Organisasjonsnummer 915 436 306 
• Styrer    Kerem Anlar 
• Åpningstider   mandag til søndag kl. 11:00 – 23:00 

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

 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Enhet helse, Pb. 93, 8201 Fauske 
 
 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

Therese Olsen 
Sekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Dato:  09.06.2017 
Vår ref.: 17/9228 

Deres ref.:  
Saksb.: Therese Olsen 

Enhet Helse 
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Galvano Tia avd. 40 
Kirkeveien 17 
8207 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
005/17 Kommunestyre 

 
 
Galvano Tia brukthandel - Søknad om serveringsbevilling 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om serveringsbevilling av 24.05.17 
Søknaden gjelder nyetablert kafe drift, Galvano Tia brukthandel i Follaveien 39, 8200 
Fauske. 
Driften skal foregå hele året med åpningstider mandag til lørdag kl. 10:00 – 20:00. Kafeen 
har et areal på ca 50m² og ca 16 sitteplasser. Det gis også mulihet for uteservering. 
Eier av kafeen er Galvano Tia  AS, Styrer Finn Audun Andal har avlagt og bestått 
etablererprøve for serveringsvirksomhet. 
 
Det er ikke kommet inn merknader til innvilgelse av søknaden. 
 
 
VEDTAK: 

I hht. delegasjonsvedtak i kommunestyret sak nr. 51/10 gjøres slikt vedtak: 
 
Galvano Tia brukthandel gis serveringsbevilling til drift av kafeteria i Follaveien 39, 
8200 Fauske som omsøkt: 
 

• Organisasjonsnummer:  911 918 269 
• Styrer:    Finn Audun Andal 
• Åpningstider:   Mandag til lørdag kl. 10:00 – 20:00 

 
Vedtaket er hjemlet i lov om serveringssteder. 
Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Fauske kommune, enhet helse, 
Postboks 93, 8201 Fauske 
 
 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

Hilde Sørensen 
Enhetsleder helse 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID:  17/8842      
 Arkiv sakID.:  17/2033  Saksbehandler:  Therese Olsen  

 

Sak nr.  Dato 
003/17 Kommunestyre  

 
 
Bryggekanten Resaturant - Søknad om serveringbevilling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til søknad om serveringsbevilling av 22.02.17. 
Søknaden gjelder drift av spise- og restaurant drift. Bryggekanten restaurant har fått ny daglig 
styrer Kerem Anlar. 
Driften foregår som tidligere med inne og uteservering i lokalene ved Brygga Hotell i Sjøgt. 84, 
8200 Fauske. Lokalene har et areal på 120 m² 80 sitteplasser. 
Driften skal foregå hele året med åpningstidene mandag til søndag 11:00 – 23:00 
 
Styrer: Kerem Anlar 
Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden 
 
Saksbehandlers vurdering: 
* 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/9578     
 Arkiv sakID.: 17/1876 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
042/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Brukerutvalg i Fauske kommune 
 
 
2, Etablering av politikontaktordningen i Nordland politidistrikt 
 
 
3, Høringsuttalelse om " En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling" 
 
 
4, Kjelvassløypa 
 
 
5, Kvalitet på hjemmehjelp 
 
 
6, Oversendelse av årsmelding 2016 - Salten kontrollutvalgservice 
 
 
7, Protokoll fra  Trygg Trafikks landsmøte 250417 
 
 
8, Vasking - 6 ukers intervall pga. ferieavvikling 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  22.05.2017 
Vår ref.: 17/8161 

Deres ref.:  
Saksb.: Jeanette Håkonsen Osnes 

Servicetorg 
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Kommunestyret 
 
 
 
 

Brukerutvalg i Fauske kommune 
 
Eldrerådet- 006/17, har i møte 28.02.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet er av den oppfatning at for å kunne yte den beste tjenesten til brukere av 
sykehjem/hjemmetjeneste vil en etablering av et Brukerutvalg kunne bli en viktig arena. 
Brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester. Lovverket gir den enkelte bruker 
betydelige rettigheter til innflytelse på tjenestene som han/hun mottar. Brukerutvalg er ikke et lovpålagt 
organ, men vil kunne være et suplement som bidrar til å styrke både dialog og innflytelse i forhold til 
brukerne som gruppe. 
Ved å innvolvere både brukerorganisasjoner, ansatte, fagpersoner, politikere og den administrative 
ledelsen i Brukerutvalget legges det til rette for et samspill, der avklaring av forventninger og 
tilpasninger skjer på bakgrunn av de ulike partenes enestående kompetanse.  

 
Et aktivt Brukerutvalg vil kunne bidra til kontuerlig kvalitetsutvikling i tjenestene, og engasjere seg i alt 
fra gode fagprosedyrer, kultur- og aktivitetstiltak til best mulig ressursutnyttelse innenfor det 
rammeverket som eksisterer. 
Eldrerådet mener at brukermedvirkning og pårørendeinnvolvering vil være et meget positivt bidrag for 
verdighet, trygghet og trivsel for hver enkelt bruker. 
Eldrerådet mener videre at pårørendesamtaler kan bidra til å øke trivselen for brukerne og gi pårørende 
trygghet for at deres nærmeste blir ivaretatt. 

Det bør derfor innføres regelmessige pårørendesamtaler etter mønster fra foreldresamtalene i skolen. 
Dette tiltaket bør sees i sammenheng med en etablering av Brukerutvalg. 

I Fauske kan det være aktuelt å opprette flere brukerutvalg, men for å komme i gang og få høstet 
erfaring foreslår Eldrerådet at det blir opprettet Brukerutvalg for sykehjem/hjemmetjenesten. 

Sammensetting og organisering vil Eldrerådet kommet tilbake til i det videre arbeidet med etableringen 
av et Brukerutvalg. 

Vedtak 1: Eldrerådet ber den politiske og administrative ledelsen sette i gang en prosess for å få etablert 
et brukerutvalg for sykehjem/hjemmetjeneste. 

Vedtak 2: Det innføres regelmessige pårørendesamtaler etter mønster fra foreldresamtalene i skolen. 

Vedtak 3: Eldrerådet forventer å bli tatt med i det videre arbeidet for en etablering. 
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Med vennlig hilsen 

Jeanette Håkonsen Osnes 
Sekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Nordland politidistrikt   

Bodø Tlf:  Org. nr.:  
Post:  Faks:  Giro:  
Besøk:  E-post:  www.politi.no 
 

ETABLERING AV POLITIKONTAKTORDNINGEN I NORDLAND PD 

 

Innføring av politikontaktordningen er besluttet jfr. samledokument for enighet 

mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om 

Nærpolitireformen. 

 
Alle kommuner skal ha en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i kommunen vedkommende er 

kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpunkt mellom politiet, publikum og de ulike aktørene i den enkelte 

kommune også der man ikke har egne tjenestesteder. Politikontaktene skal ha en eller flere dager iuken der 

de er til stede i kommunene der det ikke er tjenestested. 

 

Detaljer vedrørende samarbeidet må utarbeides i dialog med den enkelte kommune, og sees i 

nær sammenheng med politiråd. 

 

I Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikt er det beskrevet at 

politikontakten skal: 

 

 Sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktører 

i kommunen 

 Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, sikre riktig bruk av metode og tiltak, 

og ha tett samarbeid med etterretningsfunksjonen 

 Ha god kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt 

 Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeidet fungerer i alle kommuner 

 Ha faste møtepunkter i alle kommuner innenfor tjenesteenhetens ansvarsområde, etter 

forpliktende avtale mellom tjenesteenhet og kommune 

 Sørge for kontakt med andre offentlige myndigheter, næringslivet, 

interesseorganisasjoner, frivillige foreninger og ulike grupper i samfunnet 

 

Nordland politidistrikt har hatt som utgangspunkt å etablere rollen som politikontakt sammen 

med ny tjenestestruktur og som en del av personalløpet. Nå ser vi at personalløpet ikke vil 

komme til å bli ferdig før i 2018 og av den grunn går vi allerede fra 15. juni i gang med å 

etablere ordningen Politikontakt i din kommune.  

 

Kommunene i Nordland PD 

 

NORDLAND POLITIDISTRIKT 

  

 

Deres referanse: 

<Deres ref> 

 

 

 

 Vår referanse: 

201710672 

 

Sted, Dato 

Bodø. 6.6.17 
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Ved etablering av politikontaktordningen er det viktig å ta vare på det allerede gode 

samarbeidet som er mellom mange kommuner og lokalt politi. I mange kommuner har 

lensmannen ivaretatt en form for politikontaktrolle frem til i dag, og mange lensmenn vil trolig 

være aktuelle for å bekle politikontaktrollen også i fremtiden. 

Politidistriktet etablerer ordningen nå, men vi gjør oppmerksom på at det som følge av 

reformen kan komme endringer i hvem som skal fylle rollen.  

 

Driftsenhetsledere/regionledere eller lensmenn som normalt møter i politirådet kommer til å 

kontakte kommunen og informere om politikontaktordningen, enten i politiråd eller et annet 

relevant fora. De vil initiere arbeidet med å lage en plan sammen med kommunen for å 

avklare hvilken rolle politikontakten skal ha opp mot kommunene. De vil også initiere 

samarbeid om hvordan politiråd skal fungere fremover. 

 

Det er et ønske fra politidistriktet at kommunene, der det er hensiktsmessig, inngår samarbeid 

om politiråd. For eksempel kan det være naturlig å ha et politiråd per tjenesteenhet, men man 

må lokalt finne de riktige løsningene. Vi ønsker et godt samarbeid mellom kommunene, fordi 

de utfordringene vi skal løse sjelden kan isoleres til en kommune. 

 

Arbeidet videre med nærpolitireformen 

Fra 15. juni har vi politikontaktene på plass, men det gjenstår fremdeles en god del arbeid i 

nærpolitireformen. Politidistriktet har i mai etablert to arbeidsgrupper som skal jobbe med 

henholdsvis organisering av de geografiske driftsenhetene og organisering av den sivile 

rettspleien. Arbeidsgruppene vil levere sin innstilling til politimesteren i løpet av høsten 2017. 

Når disse to viktige oppgavene er avklart vil politidistriktet sende ut brev med orientering om 

tjenestetilbudet som politiet vil levere i hver enkelt kommune. Parallelt med dette vil arbeidet 

med personalløpet i de geografiske driftsenhetene pågå og politiet vil jobbe med å få på plass 

viktige funksjoner som: 

 Etterretning 

 Politipatruljen 

 Tjenesteplanlegging 

 Politikontakt/politiråd 

 Felles straffesaksinntak 

 Operasjonssentralen (starter opp fra 31. mai 2017) 

 

Vi håper på et godt samarbeid og en fruktbar dialog mellom politikontakten og den aktuelle 

kommunen. Det er viktig for politiet at vi har et nært og tett forhold til alle 

samarbeidspartnerne i distriktet vårt, spesielt når det kommer til å forebygge kriminalitet. Vi 

jobber for at Nordland skal været et trygt og godt sted for de som bor og ferdes her.  

 

Spørsmål eller innspill kan rettes til din politikontakt (som tar kontakt i løpet av juni) eller du 

kan ta kontakt med prosjektleder for PNP Nordland, Jan Tore Hagnes på epost adresse 

jan.tore.hagnes@politiet.no   

 

Med hilsen 

 

 

Tone Vangen  

Politimester  

 

mailto:jan.tore.hagnes@politiet.no


Fra: Gunn Heidi Pettersen <gunn.pettersen@politiet.no> 
Sendt: tirsdag 6. juni 2017 12.41 
Til: Alstahaug kommune (post@alstahaug.kommune.no); Andøy kommune 

(postmottak@andoy.kommune.no); Ballangen kommune 
(post@ballangen.kommune.no); Beiarn kommune 
(post@beiarn.kommune.no); Bodø kommune 
(postmottak@bodo.kommune.no); Brønnøy kommune 
(postmottak@bronnoy.kommune.no); Bø kommune 
(post@boe.kommune.no); Dønna kommune 
(post@donna.kommune.no); Evenes kommune 
(postmottak@evenes.kommune.no); Postmottak; Flakstad kommune 
(postmottak@flakstad.kommune.no); Gildeskål kommune 
(postmottak@gildeskal.kommune.no); Grane kommune 
(post@grane.kommune.no); Hadsel kommune 
(postmottak@hadsel.kommune.no); Hamarøy kommune 
(postmottak@hamaroy.kommune.no); Hattfjelldal kommune 
(post@hattfjelldal.kommune.no); Hemnes kommune 
(postmottak@hemnes.kommune.no); Herøy kommune (post@heroy-
no.kommune.no); Leirfjord kommune 
(postmottak@leirfjord.kommune.no); Lurøy kommune 
(postmottak@luroy.kommune.no); Lødingen kommune 
(postmottak@lodingen.kommune.no); Meløy kommune 
(postmottak@meloy.kommune.no); Moskenes kommune 
(postmottak@moskenes.kommune.no); Narvik kommune 
(postmottak@narvik.kommune.no); Nesna kommune 
(postmottak@nesna.kommune.no); Rana kommune 
(postmottak@rana.kommune.no); Rødøy kommune 
(postmottak@rodoy.kommune.no); Røst kommune 
(postkasse@rost.kommune.no); Saltdal kommune 
(postmottak@saltdal.kommune.no); Sortland kommune 
(postmottak@sortland.kommune.no); Steigen kommune 
(postmottak@steigen.kommune.no); Sømna kommune 
(post@somna.kommune.no); Sørfold kommune 
(post@sorfold.kommune.no); Tjeldsund kommune 
(post@tjeldsund.kommune.no); Træna kommune 
(post@trana.kommune.no); Tysfjord kommune 
(postmottak@tysfjord.kommune.no); Vefsn kommune 
(post@vefsn.kommune.no); Vega kommune 
(postkasse@vega.kommune.no); Vestvågøy kommune 
(postmottak@vestvagoy.kommune.no); Vevelstad kommune 
(post@vevelstad.kommune.no); Værøy kommune 
(postmottak@varoy.kommune.no); Vågan kommune 
(postmottak@vagan.kommune.no); Øksnes kommune 
(post@oksnes.kommune.no) 



Kopi: 'post@nfk.no'; arnljot.arntsen@sh-region.no; post@hel.no; 
post@ihr.no; post@lofotradet.no; post@ofotraadet.no; 
postmottak@vestreg.no; Salten Regionråd (regionradet@salten.no) 

Emne: 201710672/1 - Etablering av politikontaktordningen i Nordland 
politidistrikt  

Vedlegg: Brev kommunene - politikontakt_(1).docx 
 
Hei 

 

Vedlagt følger politimesteren i Nordlands brev vedrørende etablering av 

politikontaktordningen i Nordland politidistrikt 

 
 
Mvh 
Gunn Heidi Pettersen 
Rådgiver 
 
Nordland politidistrikt 
Politihuset Bodø 
Tlf.: 75 54 59 07 
Mailadr: gunn.pettersen@politiet.no 
 

 

mailto:gunn.pettersen@politiet.no


 
 
 
 

Dato:  13.06.2017 
Vår ref.: 17/9483 

Deres ref.:  
Saksb.: Berit Vestvann Johnsen 

Politisk sekretariat 
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Ordfører 
 
 
 
 
Høringsuttalelse om " En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling" 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 014/17, har i møte 12.06.2017 
fattet følgende vedtak i saken: 
 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede fikk ikke gjennomført sitt planlagte maimøte, og 
fikk derfor heller ikke levert en høringsuttalelse om " En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling". 

FUN ber derfor ordfører ta opp saken i kommunestyretmøtet 22.06.17 - til tross for at høringsfristen 
er utgått. 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber kommunen, ved kommunestyret, om å avgi 
høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport "En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling". 

Forslaget om å overføre viktige oppgaver, rettigheter, finansiering og faglig formidling fra staten  til 
kommunene må avvises. 

Rådet ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar: 

"Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig 
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av hjelpemidler. 
Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle livsområder slik at 
grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. 

Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten 
bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering, 
utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger. 

At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for 
funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta."  
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Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



Fra: katmola@outlook.com 
Sendt: 13. juni 2017 15:29 
Til: Berit Vestvann Johnsen; Kjetil Sørbotten (kjetil@sorbotten.com); Jørn Stene 
Emne: VS: Kjelvassløypa 
 
Hei, ber om at tilbakemeldingen fra Sulitjelma Fjellandsby mottatt i dag blir lagt ved saken til 
kommunestyret angående Kjelvassløypa. 
 
Vh 
Kathrine 
 
_____________________________________________________________________________________
_________ 
 
For oss i fjellandsbyen er snøscooter foreløpig en veldig liten del av vår virksomhet. Vi har måttet holde 
fokus på andre ting så lenge løypen har vært i forsøksordning og nå i stadig påklagede nye ordninger. 
Inntil vi har forutsigbarhet i fattede vedtak får vi ikke gjort noe med dette.  
Vi er imidlertid glad for at det ble lagt løype inn til oss og både leilighetseiere og hyttefolk har tatt dette 
imot med åpne armer. Vi fikk laget en midlertidig parkering og løype inn, og merket umiddelbart et 
større tilsig av gjester både til cafe og bakken. Med videre tilrettelegging av løypen og markedsføring av 
den vil dette ha en markant positiv effekt for oss. 
 
Når behandling av Kjellvassløypa er ferdig og har et permanent vedtak. Vil vi i samarbeid med Statskog 
starte prosjektering av scootergarasjer i Sulisfjellet. I første omgang i Daja, ved innkjøring til 
fjellandsbyen. 
 

 
 



En utvikling av garasjer som dette vil skape en ekstra heltidsstilling i Sulitjelma Fjellandsby AS, 
Prosjektkostnad på ca. 4millioner NOK og Årlig omsetning på ca. 7-800 000 i tillegg til all ekstra trafikk og 
omsetning den vil generere. 
 
I det videre arbeidet med scooterløyper i Sulitjelma ønsker vi at dere tar hensyn til helheten for oss som 
driver næring. Infrastrukturen må vise klart hvor scootere hører hjemme både i forhold til transport av 
scooteren til fjells, parkering av scooter i fjellet, ferdsel i fjellet og kontroll av denne. Vi prøver å legge til 
rette for både scooter, alpint og langrenn, men slik det er i dag finner vi scootere i alle løypene våre. En 
klar infrastruktur med merking for langrenn og scooter og ikke minst en håndheving av dette er ønskelig 
for best mulig resultat. 
 
Om vi får på plass scootergarasjer vil vi også at dere ser på en alternativ trase for å ta med guidede 
utflukter på scooter i dårlig vær.  
 
Lykke til med den videre jobben og vi håper dere bruker oss som sparringspartner i veien videre. 
Mvh 
Endre Grønnslett 
Daglig Leder 
Sulitjelma Fjellandsby AS 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dKlsE-0000kh-4M&i=57e1b682&c=5xvgJfU4UsAvkc-i3-9m_ErZkl7k6vgna2BqYGHygkV_eOjOKnbYWsBfdYdysSWGlHySOEqdsuE-IEIYzBdAos80BGgemr8MwuzUSViv3oM2CHLFzVmonyGXGADtecak26pHLNtGH3GrxJ-XiQyDwX6CrqKew54JirVLWRen84EWmYjnDysXJIluE7AZg9AU70IeKqVGAVOiXLyk4t0Vxe2wdmDxkL5rjm21YWjZisFnsruJcYQE4B4qekhQQqzb
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Kommunestyret 
 
 
 
 

Kvalitet på hjemmehjelp 
 
Eldrerådet- 021/17, har i møte 07.06.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
 

Vedtak: 

Kvalitet på hjemmehjelp. 
Eldrerådet ber kommunestyret vurdere om instruksene for hjemmehjelp kan endres slik at det kan bli 
vasket mer enn golv etter brukers behov 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sa lten
Kontro I I utva I gse rvi ce

2016



Arsmelding 2016
Innledning
Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av
kommunelovens $ 27. FormAlet er i levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i
kommunene Beiam. Bodo, Fauske, Gildeskil. Hamaroy, Meloy, Saltdal. Steigen og Sorfold.
Virksomheten startet opp I . august 2005.

Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gieldende krav til Arsberetning, jfr. forskrilt
om irsregnskap og irsberetning.

Styre
Styret best6r av I representant fra hver kommune, valgt av kommunestyrel i den respektive
kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt folgende sammensetning i 2016:

Kommune Representant Funksjon I

Beiam Marit Trones Styremedlem
Bods Espen Rokkan Styremedlem
Fauske Gry Janne Rugis Styrets nestleder
GildeskAl Tore Laugsand Styremedlem
Hamaroy Ingvald Sorensen Styremedlem
Meloy Bjom Sleipnes Styremedlem
Saltdal Stig Morten Slelteng Styremedlem
Steigen John Ringstad Medlem arbeidsutvalg
Ssrfold Gisle Hansen Styreleder

Verv i virksomheten godtgjores som folger per ir: Styreleder kr l2 000, Nestleder og medlem
av arbeidsutvalg kr 6 000, Ovrige styremedlemmer kr I 200 per 6r. Motegodtgiorelse kr 1 200
per mote. Styret skal i henhold til vedtektene foreta en gjennomgang av godtgjorelser for verv
en gang i hver valgperiode. Denne vurderingen ble gjennomfort i styrets mote i mai 2014 med
virkning fra og med 1.1.2015.

Styrets aktivitet
Styret har hatt ett styremote i2016.1samsvar med vedtektene behandlet og vedtok styret
irsregnskap og irsmelding for 201 5, budsjett tbr 2017 og okonomiplan for 2017 -2020. I
tillegg ble det foretatt valg av styreleder. styrets nestleder og av det tredje medlemmet av
styrets arbeidsutvalg. Styrets arbeidsutvalg har gjennomfort ett mste i 2016.

Ansatte
Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som sekretariatsleder i 2016. Lonn for
sekretariatsleder utgjor kr 750 000 per ir. Det er inngAtt en samarbeidsavtale med Nordland
fylkeskommunes sekretariat, for utveksling av tjenester ved korttidsfraver i de to
sekretariatene. og denne ble benyttet ved en anledning i 2016,



Kontorlokaler / arbeidsmiljo
Kontorsted lor sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg pi Inndyr.

Arbeidsmiljoet i virksomheten er godt. og det er et godt samarbeid mellom sekretariat og
kontrollutvalg. Det fbreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljoet.
Sykefraveret i virksomheten var 1.3 o/o i 201 6. hvilket er en nedgang fra | .7 Vo i 2015.

Virksomheten forurenser ikl(e det ).tre milioet.

Aktivitet
I 2016 ble det glennomfort 38 moter i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 2015 var
tilsvarende tall 35. Fordelingen mellom kommunene var som folger i2016:

Kommune Antall

Beiarn
Bodo
Fauske

moter
3
7

b
Gildeskal 3
Hamaroy 3
Meloy
Saltdal
Steigen
Ssrfold

Tiltak for utvikling og okt kompetanse
Det ble gjennomfort fagsamling for kontrollutvalg i november 2016. med tema som bl.a
kommunal okonomi og offentlig pensjon.

Seketariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund. De bidrar med rAd og
veiledning, i tillegg til arenaer for utvikling av nettverk og kompetanse.

Regnskap
Samledeutgifterutgjorkr1209676(2015:kr1226602,2014:krI147070,2013:krIlll864)
av et budsjett pi kr I 365 500 (2015: kr I 263 000. 2014: kr I 215 000,2013: kr I 168 000).

Samlede inntekter utgior kr I 154 304 (2015: kr I 095 072 2014: kr I 04679'7,2013: kr I 025 696)
og bestir i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom vertskommunens
andeI som tilsvarer differansen mellom utgilter og inntekter.

Oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgitisfordelingen
kommunene i mellom er gjennomfort i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette.

4
4
4
4



Likestilling
Styret har i 2016 bestitt av 2 kvinne og 7 menn (22 o/o tthv 7816')

Arbeidsutvalget har best6tt av I kvinne og 2 menn (33 Yo hhv 67 o/o)

Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 % hhv 50 %)

Virksomhetens eneste ansatte er mann ( 100 %)

Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak lor a fremme likestilling etter formilet i
diskimineringsloven og diskriminerings- og tilgiengelighetsloven.

Fauske 3. mai 2017

Gisle Hansen (s)

Styrets leder
Salten kontrollutvalgsservice



Fra: Lars Hansen <lars.hansen@salten.no> 
Sendt: 12. mai 2017 13:37 
Til: post@sorfold.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; Postmottak 

Bodø Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no 

Kopi: kobbelv@online.no; Ordfører Fauske; 
sigurd.stormo@meloy.kommune.no; jfs@hamaroy.kommune.no; 
asle.schroder@steigen.kommune.no; Rune Berg; Monika Sande; Ida 
Maria Pinnerød; ordforer@sorfold.kommune.no; 
pedpet@gildeskal.kommune.no 

Emne: Oversendelse av årsmelding 2016 Salten kontrollutvalgservice 
Vedlegg: Årsmelding 2016 Salten kontrollutvalgservice.pdf 
 
Hei! 

  
Vedlagt oversendes årsmelding 2016 for Salten kontrollutvalgservice. 

  
Hilsen Lars 

  

Med vennlig hilsen 
Lars Hansen 

Sekretariatsleder 
Salten kontrollutvalgservice 

Postboks 54, 8138 Inndyr 

Telefon 470 37 452 



























 
 
 
 

Dato:  08.06.2017 
Vår ref.: 17/9129 

Deres ref.:  
Saksb.: Berit Vestvann Johnsen 

Politisk sekretariat 
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Kommunestyret 
 
 
 
 

Vasking - 6 ukers intervall pga. ferieavvikling 
 
Eldrerådet- 021/17, har i møte 07.06.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
 

Vedtak: 

Vasking - 6 ukers intervall pga. ferieavvikling.  
Eldrerådet ber kommunestyret vurdere praksisen i ferieavviklingstiden på vasking i hjemmet pr. hver 6. 
uke. For hjemmeboende som har luftveisplager er dette ikke tilfredsstillende. Rengjøring pr. 6 uke er for 
dårlig 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Økonomimelding 1/2017 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 

 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 



 

 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 059/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 

 

 
 
Økonomimelding 1/2017 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.4.2017. Den økonomiske 
statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og 
finansreglement. 
 
 



1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 1. tertial 2017 samt årsprognose for 2017  

 
 
 
Som tabellen over viser, er prognosen basert på rapportering etter 1. tertial et forventet resultat i 
balanse for 2017. Prognosen er basert på tilbakemeldinger fra driftsområdene, samt kjent informasjon i 
forhold til fellesutgifter og fellesinntekter. I tillegg er tidligere års erfaringstall brukt som grunnlag for 
vurderingene, f.eks når det gjelder refusjoner av sykepenger og overføringsinntekter.  
 
Når det gjelder driften av enhetene rapporteres det om et merforbruk på rundt 7,5 mill. kr. (Nærmere 
detaljer rundt dette gis under de enkelte enheters kommentarer nedenfor.) Dette forventes inndekket 
gjennom lavere finansutgifter samt noe større inntekter og overføringer enn budsjettert på skatt og 
andre inntekter. 
 
Lønnsoppgjøret for 2017 er nå kjent. I budsjettet var det tatt høyde for en noe høyere lønnsvekst enn 
det endelige resultatet. Dette fører til at en del av budsjettert fastlønn kan omdisponeres til 
vikarbudsjettet. 
 
Det er som sagt før, utfordrende å lage en sikker prognose for en så stor og variert driftsorganisasjon 
som Fauske kommune, basert på kun fire måneders drift. Prognosen forutsetter en drift som er 
uforandret i forhold til situasjonen per 30. april. Rådmannen forventer at tiltak settes i verk på enheter 
med forventet merforbruk, slik at dette reduseres til et minimum ved årets slutt. Rådmannen vil derfor 
avvente budsjettreguleringer utover det som er foreslått kapittel 4, til økonomimelding 2/2017 som skal 
behandles i kommunestyret 2. november 2017. 



 
 

2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2017  

 
 
 
2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. Oppdatert prognose viser at 
sum skatt og rammetilskudd ligger an til å bli ca. 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp 1. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli i henhold til 
budsjett. 
 
Utbytte  
Utbytte for 2016 er ikke endelig vedtatt av generalforsamlingene i de selskapene der Fauske kommune 
har eierskap. Eventuelle endringer i forhold til vedtatt budsjett, reguleres i økonomimelding 2/2017.  
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett. 



 
 
2.2 Andre fellesområder 
 
Renteutgifter 
Renteutgiftene for investeringslån er beregnet med en snittrente på 2,1 %. Ved utgangen av april ligger 
snittrenten på 1,78 %. Hvis det ikke kommer renteøkninger i løpet av året vil det gi en mindreutgift på 
renter på ca. 1,5 mill. kr. 
 
Pensjonsutgifter  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første prognose for 
2017 kom høsten 2016. Det er denne som ligger til grunn for budsjettert pensjon i kommunens budsjett.   
 
I april 2017 kom det ny prognose hvor det fremkommer at realistiske antakelser om årets lønns- og 
trygdeoppgjør tilsier en nedjustering av anslagene både for endring i folketrygdens grunnbeløp (G) og 
lønnsvekst sammenlignet med det som ble lagt til grunn i prognose høsten 2016.  
 
Endringen i prognosen medfører følgende for Fauske kommune: 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 

 
 
 
Som tabellen viser får endringene ingen større betydning for den samlede kostnaden i budsjettet. Det 
betyr imidlertid at den betalbare pensjonen blir lavere, noe som igjen fører til at det positive 
premieavviket reduseres tilsvarende. 
 
I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenhetene, mens netto premieavvik 
budsjetteres på fellesområdet, medfører endret prognose at det må foretas en endring i fordelingen 
mellom disse områdene. Dette er foreslått regulert i budsjettregulering 1/2017. 
 
 

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2017 



 
 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet.  
Som tabellen viser er det innenfor skole, hjemmetjeneste og NAV utfordringene ligger. Rådmannen vil i 
økonomioppfølgingen fremover ha ekstra fokus på disse enhetene.  
 
 
3.1 Sykefravær 
 
Det er en positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune i første tertial 2017 
sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret: 
 

· Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 30. april 2016:          9,8 % 
· Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 30. april 2017:          9,5 %  

 
I januar er det en svak reduksjon på 0,1 %, mens februar dessverre har en kraftig økning på 1,8 %. I mars 
er det en reduksjon på 0,4 % og i april en svært gledelig reduksjon på hele 2,7 %.  
 
Korttidsfraværet er økt med 1,1 %. Langtidsfraværet er redusert med 1,4 % og er dermed årsaken til den 
totale reduksjonen.  
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 1. tertial 2016 vs. 1. tertial 2017 



 
 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
 
                                                  2016                    2017                    Endring 

· Helse og omsorg:          12,0 %           10,0 %           - 2,0 % 
· Oppvekst/kultur:          8,6 %                     9,9 %                     + 1,3 %           
· Øvrige områder:          5,7 %                     7,4 %                       + 1,7 % 

 
 
Det er helse og omsorg som kan vise til en kraftig reduksjon i sykefraværet, og grunnet dette områdets 
størrelse med tanke på antall ansatte, bidrar det til at kommunens samlede sykefravær er redusert i 
forhold til fjoråret. Dette til tross for at både oppvekst og kultur og øvrige områder dessverre viser en 
negativ utvikling.  
 
Totalt sett er utviklingen positiv, og kommunen har informasjon rundt flere konkrete årsaker til hvorfor 
fraværet har økt en del steder, og det jobbes aktivt med dette ute på enhetene. Kommunens HMS-plan, 
vedtatt høsten 2015, er i bruk og organisasjonens HMS-arbeid rapporteres til AMU jevnlig. Kommunens 
nye nærværsrådgiver tiltrådte stillingen 22. mai 2017, og er nå i gang med å gjøre seg kjent med 
organisasjonen, samt kartlegge dagens situasjon.  
 
 
3.2 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 for oppvekst og kultur 



 
 
 
3.2.1 Skole 
 
Tabell 6 – Forbruk per 1. tertial 2017 for skole  

 
 
 
Enhet skole har et merforbruk knyttet til netto lønn. Når det gjelder merforbruket knyttet til vikar 
skyldes det i hovedsak tre forhold. Det ene er høyt sykefravær, som har vært i gjennomsnitt opp mot 10 
% i første tertial. Det andre er tiltak knyttet opp mot enkeltbarn, der det i løpet av skoleåret har oppstått 
behov for ekstra oppfølging. Dette er tiltak hvor vi blant annet har vært nødt til å sette inn ressurs 1:1 og 
av og til 2:1. Det tredje forholdet som bidrar til økte vikarutgifter er lærere som tar videreutdanning, og 
der det må leies inn vikar i deres fravær. Deler av utgiftene forbundet med videreutdanningen 
kompenseres av staten, men noe må kommunen dekke selv.  



 
Husleie og driftsutgifter (strøm og renhold) knyttet til leide lokaler til Newtonrommet utgjør et 
merforbruk på ca. kr 100 000,- i første tertial 2017. 
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Forslag om å avvikle utenbys leirskole ble ikke vedtatt i kommunestyresak 35/17. Det er 
dermed ikke mulig å foreta noen innsparing knyttet til leirskole. Økte utgifter til skyss og 
utgifter knyttet til tilstrekkelig bemanning må i fremtiden dekkes av kommunen. Samlet blir 
det en økning på ca. kr 350 000,-. 

· Økning i betalingssatser i SFO ble ikke vedtatt av kommunestyret i 1. tertial 2017. 
Skolebudsjettet må derfor styrkes med kr 500 000,-.  

· Reduserte satser for sommer-SFO ble vedtatt av kommunestyret og gjelder fra sommeren 
2017. Avsetningen på kr 400 000,- som ble gjort i budsjettet for 2017 forventes å dekke 
merutgiftene og mindreinntektene som kommunen får.  

 
Med bakgrunn i de økte utgiftene knyttet til vikar er det forventet at skole vil gå med et merforbruk i 
2017. Skolene forsøker å dempe vikarbruken så langt det er mulig, på samme tid som det er nødvendig å 
sikre en forsvarlig undervisning både for grupper av elever og den enkelte elev. Det er derfor 
utfordrende å estimere årsprognosen, men basert på erfaring anslås merforbruket å bli i overkant av 2 
mill. kr i 2017. Skolebudsjettet styrkes med kr 500 000,- for å kompensere for mindreinntekt som følge 
av at forslag til økte SFO-satser ikke ble vedtatt av kommunestyret. Lokal leirskole ble heller ikke vedtatt, 
og det påfører kommunen økte utgifter med kr 350 000,- til videreføring av dagens leirskoletilbud, og 
kommunen må også påregne å dekke utgifter til transport.  
 
 
3.2.2 Barnehager 
 
Tabell 7 – Forbruk per 1. tertial 2017 for barnehager  

 
 
 
Enhet barnehage har et mindreforbruk på fastlønn som i hovedsak skyldes ikke benyttet ressurs ved 
Vestmyra barnehage til spesialpedagogisk hjelp samt at det ikke er ansatt noen i stilling for styrking av 



fremmedspråk.  
 
Vikarutgifter er i hovedsak generert av sykefravær. Sykefraværet i barnehagene har i perioden januar-
februar vært ca. 12 %, og er sesongbasert. Korttidsfraværet er synkende, og totalt er fraværet nede på 
7,1 % i april.  
 
Tilskudd til private barnehager vil, basert på dagens barnetall, bli i henhold til budsjett.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

1. Nedleggelse av Valnesfjord barnehage avd. Kosmo skal gjennomføres per 01.07.2017, og så 
langt er fremdriften i rute.  

2. Flytting av Erikstad barnehage inn i Erikstad skole er under utredning, og sak er sendt til 
politisk beslutning i juni 2017.  

 
Enhet barnehage forventes å gå i balanse under forutsetning av at sykefraværet holder seg stabilt og det 
ikke oppstår uventede situasjoner mht. barn med spesielle behov. 
 
 
3.2.3 Barne- og familieenheten 
 
Tabell 8 – Forbruk per 1. tertial 2017 for Barne- og familieenheten 

 
 
 
Med bakgrunn i nedleggelse av flyktningmottak i kommunen, forventes det lavere overføringer fra 
Utlendingsdirektoratet (UDI). 2. halvår 2017 vil muligens denne inntekten bortfalle helt.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· 10% barnefysioterapistilling holdes vakant. 

 
Enheten vurderes å gå i balanse. Etter hvert som flyktningmottakene i kommunen legges ned, må også 



aktiviteten knyttet til disse nedskaleres tilsvarende. Fortsatt er det en del usikkerhet når det gjelder 
videre aktivitet i Fauske kommune. Rådmannen vil derfor komme tilbake med en eventuell 
budsjettregulering på dette området i økonomimelding 2/2017. 
 
 
3.2.4 Kultur 
 
Tabell 9 – Forbruk per 1. tertial 2017 for kultur  

 
 
 
Lavere forbruk fast lønn skyldes at biblioteksjefstillingen har stått vakant siden medio januar, samt at en 
anleggsgartnerstilling har vært vakant i ca. 1,5 mnd. Vikarutgiftene er tilsvarende høye grunnet 
midlertidige arbeidsavtaler på bibliotek og park/idrett i perioden.    
 
Brukerbetalinger er svakere enn budsjettert på grunn av stengt hovedbasseng i Fauskebadet. 
Kulturskolen har ikke fakturert elevavgifter for perioden, det gjøres først i juni/juli. I tillegg er det en 
liten nedgang i billettinntekter på kinodrift.    
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Informasjonsskjermer i Fauske sentrum, Valnesfjord og Sulitjelma er i prosess, men ennå ikke 
helt sluttført. 

· Festivalansvarlig er ansatt. 
· Lysløyper har vært påslått innenfor de mest aktuelle brukertidene på døgnet. 

 
Kinoens foajé blir nå pusset opp/modernisert og får mer brukervennlige løsninger for kjøp av billetter, 
brus, sjokolade m.m. Handelslekkasjen til omkringliggende butikker bør kunne minskes. Her er det et 
potensiale for økte salgsinntekter.  
 
Enheten vurderes å gå i balanse i 2017.   
 



 
3.3 Helse og omsorg 
 
Tabell 10 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 samhandlingsområde helse og omsorg  

 
 
 
3.3.1 Institusjon 
 
Tabell 11 – Forbruk per 1. tertial 2017 for institusjon  

 
 
 
Ved enhet institusjon er det en krevende driftssituasjon ved at mange beboere er mer ressurskrevende 
enn tidligere. Mer krevende sykdomsbilder gjenspeiler bl.a. samhandlingsreformen, der kommunen i 
dag må ta hånd om personer som tidligere ble behandlet i spesialisthelsetjenesten. Det er en stor 
utfordring å få rekruttert inn både sykepleiere og helsefagarbeidere med tilstrekkelig kompetanse til å 



håndtere mer krevende sykdomsbilder, med det resultat at det må benyttes dyr vikarinnleie fra 
vikarbyrå. Det arbeides med å få gjort en omfordeling av ressursbruken slik at det kan etableres solide 
grunnturnuser. Det vil være med å gi en bedre forutsigbarhet og mer stabilt arbeidsmiljø. 
 
Innenfor demensomsorgen gjør uegnede lokaler det krevede å drive pleie og omsorg av demente. På 
grunn av en økning av pasienter med sterk demens, leies det inn ekstra personell på alle vakter hver 
dag.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Dobbeltromproblematikken er blitt forbedret ved at antall rom som har to beboere er 
redusert fra åtte til fire rom. 

 
Prognosen for 2017 tilsier at enhet institusjon bør gå i balanse i 2017.  
 
 
3.3.2 Hjemmetjenesten 
 
Tabell 12 – Forbruk per 1. tertial 2017 for hjemmetjenesten  

 
 
 
Sagatun ble etablert som et bofellesskap med heldøgns bemanning med oppstart 13. mars 2017. Det er 
én person på vakt. Dette utgjør lønnsutgifter for inneværende år (10 mnd.) som er ca. 1 mill. kr høyere 
enn budsjettert.  
 
Hjemmetjenesten sentrum/øst hadde i uke 17 oppdrag i form av rene vedtakstimer på 957 timer. Dette 
tallet har holdt seg ganske stabilt over en lengre periode. Kjøring, rapport, kontakt med lege og øvrig 
hjelpeapparat, samt administrasjon er ikke medregnet. Vedtakstimene utgjør 27 årsverk, mens 
sentrum/øst har en grunnbemanning på totalt 21,5 årsverk. Lav grunnbemanning og mangel på 
kvalifiserte vikarer som sykepleiere og helsefagarbeidere, fører til at en må benytte dyre løsninger som 
eksterne vikarbyrå. Øvrige avdelinger er innenfor rammen av sine budsjetter. 
 
Status tiltak i budsjett 2017:   

· Stillingen som seniorveileder med ansvar for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk 



er etablert. Per 20.04.2017 var det gjennomført 156 besøk, 142 i aldersgruppen 80+ og 14 
besøk i aldersgruppen 75-80 år. Tilbudet har blitt svært godt mottatt av målgruppen. 

· Styrking av hukommelsesteamet med 60 % stilling kom i gang fra 18.04.2017. 
· Prosessen mot implementering av hverdagsmestring i samarbeid med ergo- og 

fysioterapitjenesten er i gang. Tjenesten er i henhold til budsjettet styrket med 50 % 
sykepleierstilling og 50 % helsefagarbeiderstilling. Disse skal delta i tverrfaglig samarbeid rettet 
mot brukere som har rehabiliteringspotensiale. De skal også bistå til å forankre 
hverdagsmestring som en ny måte å jobbe med brukerne hos det øvrige personalet, brukerne 
og deres pårørende.  

· Det er foreløpig ikke iverksatt tiltak for å redusere praktisk bistand i form av renhold. Det 
arbeides med å endre strukturen internt i tjenesten og skille ut hjemmehjelpene i et eget 
team.  

 
Budsjettet for oppstart av Sagatun er underdimensjonert i forhold til bemanning og øvrige driftsutgifter 
med ca. 1,5 mill. kr. 
 
Sentrum/øst har et merforbruk av eksterne vikarer på 1,2 mill. kr, og dette er som tidligere nevnt en 
direkte følge av at bemanningen ikke er i samsvar med oppgavene de er satt til å utføre. Sonen er tilført 
1 årsverk som skal finansieres av vikarbudsjettet. Dette vil ha en positiv innvirkning i forhold til behovet 
for vikarer, men dette er likevel ikke nok til å dekke behovet. Vikarbehovet vurderes til å være 
uforandret til ferien er avviklet. Estimert merforbruk for resten av året vil trolig komme opp i 2,35 mill. 
kr. 
 
Sykefraværet er betydelig redusert ved flere av avdelingene, og dersom dette stabiliserer seg vil det 
medføre reduksjon i vikarbruken. 
 
Samlet forventes det et merforbruk for hjemmetjenesten på 3,85 mill. kr ved utgangen av 2017.  
 
 
3.3.3 Kjøkkendrift 
 
Tabell 13 – Forbruk per 1. tertial 2017 for kjøkkendrift  



 
 
 
Storkjøkkenets budsjett ble betydelig styrket i 2017. Det forventes at driften går i balanse i 2017. 
 
 
3.3.4 Helse 
 
Tabell 14 – Forbruk per 1. tertial 2017 for helse  

 
 
 
Forbruket i enhet helse forløper stort sett som estimert per budsjett. Da denne enheten har både 
utgifter og inntekter som er vanskelig å periodisere, vil tallene variere mye i løpet av året. Området hvor 
det er størst økonomisk usikkerhet er innen legekontor og legevakt. 



 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Enhet helse har sammen med hjemmebaserte tjenester satt i gang med implementeringen av 
hverdagsrehabilitering.  

· Det er ansatt kommunepsykolog, tiltredelse 21. august 2017. 
· Det er ansatt barnefysioterapeut, tiltredelse 21. august 2017. 
· Det er iverksatt arbeid rundt nye lokaler til fysioterapeuter og ergoterapeuter i kjelleren på 

Helsetunet. 
· Det arbeides med nye lokaler til rus og psykisk helsetjeneste. 
· Reduksjon av tilskudd til private leger er gjennomført. 

 
Prognosen for 2017 tilsier at enhet helse skal kunne levere et resultat for 2017 i balanse. 
Usikkerhetsfaktorer i prognosen er følgende: 

· Kommunen er forpliktet til å ta imot en ekstra turnuskandidat fra 1. september iht. 
tjenesteavtale 12. Det vil si at kommunen får tre istedenfor to turnuskandidater i denne 
perioden. 

· Fra høsten 2017 er både private og kommunale leger på tur ut i spesialistutdanning på 
sykehus som har en varighet på 1 år. Dette medfører vikarinnleie for både private og 
kommunale leger. 

· Innleie av vikar for lege i permisjon. 
· Leie av boliger til vikarleger. 
· Utbetaling av opptjente økonomiske rettigheter utover statlige regulativer for lege i 

permisjon. 
· Mulig reduksjon på tilskudd fra Fengselshelsetjenesten. 

 
 
3.3.5 NAV 

 
Tabell 15 – Forbruk per 1. tertial 2017 for NAV  

 
 



 
Enheten har et stort merforbruk per 1. tertial. Administrative utgifter balanserer i 1. tertial og forventes 
å balansere ved årets slutt. Det samme forventes for kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. 
Enheten har imidlertid et stort merforbruk knyttet til overføringsutgifter/sosialhjelp. Sammenlignet med 
2016 er det i første tertial en økning med 32 nye brukere. Det er også en økning i gruppen 
ektepar/samboende med forsørgeransvar for barn og enslige forsørgere fra 49 til 59 brukere. Det er 
bekymringsfullt at stadig flere voksne med til dels store barnegrupper blir avhengig av sosialhjelp.  
 
Enheten ser at behovet for bistand til husleie, strøm, tannbehandling og krisebolig har økt kraftig 
sammenlignet med samme periode i 2016. Økte sosialhjelpsnormer har også bidratt til flere og større 
utbetalinger.   
   
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Enheten er styrket med ett årsverk for tettere oppfølging av brukere.  
· Når det gjelder aktivitetsplikt for ungdom er dette delvis innført gjennom avtale om aktivitet. 

Det jobbes med å etablere et praktisk jobbtilbud for ungdom. 

 
Utviklingen er vanskelig å forutse. Tradisjonelt har behovet for sosialhjelp avtatt i sommermånedene. 
Enheten jobber for å redusere behovet for sosialhjelp. Tatt i betraktning de økonomiske resultatene for 
1. tertial forventes det et merforbruk i overkant av 3 mill. kr ved utgangen av 2017. På kort sikt er det 
vanskelig å se tiltak som bidrar til at enheten får et årsresultat i balanse.  
 
 
3.4 Rådmannens stab 
 
Tabell 16 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 for samhandlingsområdet Rådmannens stab 

 
 
 



Høyt forbruk 1. tertial skyldes i hovedsak at lisenser for bredbånd og telefoni for 2. kvartal som skal 
fordeles på andre enheter i kommunen, ikke er fordelt enda.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Vedtatte tiltak budsjett 2017 gjennomføres som planlagt. 

 
Det forventes at enheten skal klare å holde driften noe under budsjett for 2017. 
 
 
3.5 Plan og kommunaltekniske tjenester 
3.5.1 Vei og gatelys  
 
Tabell 17 – Forbruk per 1. tertial 2017 for vei og gatelys 

 
 
 
Høyt overtidsforbruk ift. budsjett skyldes en feil under budsjettering. Rett budsjettall skal være lik 
budsjett 2016 med kr 780 000,-. Et noe høyt forbruk sammenlignet mot periodisert budsjett på 
kontoene kjøp som inngår i kommunal tjenesteproduksjon samt konto kjøp som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon skyldes brøyteutgifter som er sesongbetont. 
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

· Ingen avvik mht. tiltak i forhold til vedtatt budsjett. 

 
Brøyteutgiftene under årets vinter er per 30. april ca. kr 900 000,- høyere enn for 2016. Dette skyldes 
krevende værforhold spesielt mht. innkjøp av strøsand og overtid. Overtid som skyldes feil i opprinnelig 
budsjett foreslås økt med kr 780 000,- i budsjettregulering 1/2017. Ved å redusere 
sommervedlikeholdet forventes enhet VVA å levere regnskapet for 2017 i balanse.  
 
 
3.5.2 Plan og utvikling 



 
Tabell 18 – Forbruk per 1. tertial 2017 for plan og utvikling  

 
 
 
Noe høyt forbruk på innkjøp skyldes at lisenser etc. betales i starten på året. Dette utjevnes i løpet av 
året. 
 
Salgsinntektene for oppmåling og byggesak er betydelig lavere enn budsjettert. Sesong for 
oppmåling/byggesaker begynner ofte fra april/mai, men så langt har det vært mindre 
oppmåling/byggesaker enn tidligere på denne tiden, samt at det ikke har vært større byggesaker som 
genererer større beløp. Plansiden opplever det samme, per nå har det vært få planer til behandling. 
Inntektssvikten på de tre nevnte områdene kan bero på værforhold, da fortsatt mye snø vanskeliggjør 
oppmåling og igangsettelse av bygging. 
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

· Ingen avvik mht. tiltak i forhold til vedtatt budsjett. 

 
Fortsatt store snømengder har som nevnt hindret oppmåling i mars/april. Med større aktivitet på 
oppmåling/byggesakssiden utover sommeren så forventes enheten å levere et regnskap i balanse for 
2017.  
 
 
3.5.3 Eiendomsforvaltning 
 
Tabell 19 – Forbruk per 1. tertial 2017 for eiendomsforvaltning  



 
 
 
Eiendomsforvaltning består av overføringer til Fauske Eiendom KF, og er i tråd med budsjett.  
 
 
3.6 Politikk 
 
Tabell 20 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 for politikk  

 
 
 
Det er vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fra år 
til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Tilskudd til nærmiljøutvalgene er økt i tråd med vedtak. Øvrige tiltak forventes også 
gjennomført som vedtatt. 



 
Ved en feiltakelse ble det lagt inn et kutt på kr 45 000,- i støtte til politiske partier. Dette er foreslått 
regulert tilbake i budsjettregulering 1/2017. 
 
For 2017 forventes det et regnskap med et lite mindreforbruk sammenlignet med vedtatt budsjett.  
 
 

4.0 Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Tabell 21 – Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 

 
 
 

5.0          Næringsfondet 
 
Tabell 22 – Oversikt næringsfondet 

 
 
 
Tabellen over viser budsjetterte inntekter og utgifter for næringsfondet for 2017. Hvis alle vedtatte tiltak 
fra 2017 og tidligere år kommer til utbetaling i løpet av året vil fondet ha en positiv saldo på ca. kr 



127 000,- ved utgangen av året.  
 
 

6.0 Investeringer 
6.1 Status/fremdrift investeringer 
 
Majoriteten av investeringsprosjektene i Fauske kommune har vært utredet, prosjektert og gjennomført 
i regi av Fauske Eiendom KF. Fra 1. juni 2017 vil Fauske Eiendom KF bli avviklet og overført til ny 
kommunal enhet, Fauske kommunale eiendommer. I den forbindelse er det utarbeidet en egen sak til 
kommunestyret hvor det bl.a. redegjøres for status i investeringsprosjektene. Det henvises derfor til sak 
17/1631 for nærmere informasjon om status og fremdrift for investeringsprosjektene. Når det gjelder 
budsjettreguleringer på investeringssiden vil rådmannen komme tilbake til det i økonomimelding 
2/2017. 
 
 

7.0 Finansforvaltning 
7.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2017  

 
 
 
Likviditetsbudsjett for 2017 tilsier at det ikke vil bli behov for trekk på kassekreditten det meste av året. 
Hovedårsaken til dette er nye lån på 170 mill. kr til blant annet Valnesfjord nye skole. Som kjent inngår 
ubrukte lånemidler som en del av kommunens likvide midler inntil de blir brukt på de prosjekter de er 
tiltenkt. Som grafen viser ble det trukket på kassekreditt fra januar til nytt låneopptak ble utbetalt i 
slutten av april. Framdriften til de lånefinansierte prosjektene tilsier en gradvis svekkelse av likviditeten 
ut over året, slik at trekk på kassekreditt igjen blir nødvendig i november og desember. 
 
 



7.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 
1 Forvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 23 og figur 3 og 4. 
 
Tabell 23 – Oversikt kapitalplasseringer 

 
 
 
Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2017 

 
 
 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og Pareto 
høyrente. 
 
Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende 
selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn 
referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite 
transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og 
investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er solid balanse, god historisk avkastning på 
egenkapital og rimelig prising. 
 
Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 
industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en 
høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i 
obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon ligger mellom null og to år. 
Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og 
forsikringsselskap. 
 
Tabell 24 – Vektingen mellom de to fondene 



 
 
 
Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Forvaltning 2017 

 
 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 30.4.2017 er vektingen mellom de 
ulike produktene som vist i tabell 25. 
 
Tabell 25 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
 
 
Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Per 
30. april er verdien på plasseringene økt med 1,8 mill. kr sammenlignet med 31.12.2016.  
 
 
7.3 Gjeldsportefølje 



 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av ni lån i Kommunalbanken, samt ett lån i KLP Kommunekreditt. 
I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.  
 
Tabell 26 – Fordeling av gjelden per 30. april 2017 

 
 
 

 
 
 
Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
 
Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR. Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe 
nedover siden årsskiftet.  
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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Klagene tas delvis til følge.  

Kjelvassløypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne Berit 
Lesniak, Per Arne Mikkelsen, forum for natur og friluftsliv i Nordland og Fylkesmannen i Nordland: 
 
§ 1 Formål. Ordet friluftsliv tas ut. 
§ 4 c) tilleggssetning: I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen.  
§ 5 Tilleggssetning: I Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved Skihytta,   
Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun (gangfart) ved hytten som 
ligger i rød sone.  
 
For at informasjon skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages det en meny for 
SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommunes hjemmeside, der kart, forskrift og dokumentasjon 
er tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler ift dispensasjoner og kjøring til hytter.  
Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge informasjon /link til det 
svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma.  
 

Begrunnelse for vedtak og redegjørelse: 
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal forskrift 
gir kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter, jf § 4a i 
motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Bakgrunn for Kjelvassløypa, (tidligere Tilførselsløype)  
Fauske Kommune -forsøkskommune gjennom 15 år 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning initierte i 2001 et forsøksprosjekt der 8 
kommuner skulle innarbeide motorferdsel som tema i kommunedelplanens arealdel, spesifisere 
arealkategorier mht om motorferdsel skulle være tillatt eller ikke, og utarbeide utfyllende 
bestemmelser som avgrenset bruken av motorkjøretøy til særskilte løyper/ trasèer.  Forsøket varte 
helt frem til 2016. Fauske kommune var en del av forsøket som varte i 15 år. Det ble opprettet en 
løype som kalles Turistløypa i Sulitjelma fra Daja til svenskegrensen, der løypa skulle være et element 
i reiselivets satsing på scooterturisme, med mulighet for guidede turer og koble seg på løypenettet 
på svensk side. I tillegg ble Tilførselsløypa opprettet som en tilførsel til Turistløypa der hytteeiere 



som hadde dispensasjon til å kjøre til sine hytter, kunne kjøre rett inn i Tilførselsløypa og videre i 
Turistløypa. Det er et helhetlig løypenett som har fungert godt i 15 år og Fauske kommune mener 
man ikke kan se bort fra erfaringene ved forsøksordningen som Fauske har vært en del av. 
Kjelvassløypa er en del av et sammenhengende løypenett. 
 
Forskjellen fra reglene ved forsøksperioden og i dag for Kjelvassløypa (tidligere Tilførselsløype) er at 
det ikke er lov å kjøre fra hyttene og rett inn i løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby i 
Daja. Løypa er ellers helt identisk med løypa som har eksistert i 15 år under forsøksordningen. Siste 
vintersesong 2017 har Kjelvassløypa vært åpen for allmenn ferdsel etter ny forskrift. Ingenting tyder 
på at ferdselen har økt.  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert forsøksprosjektet i 2005. Evalueringen viser bla 
at mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig rekreasjonskjøring. 
Arealsoneringen og kjøringen i løypene har hatt en kanaliseringseffekt.  
 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde. Stedet har store parkeringsarealer ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og Jakobsbakken. Det er i tillegg opparbeidet en scooterparkeringsplass i Daja. 
Scooterturisme er en del av reiselivssatsingen i Fauske kommune og Kjelvassløypa er en del av 
løypenettet. Løypa er spesielt viktig for næringsutviklingen for de lokale bedriftene som er etablert i 
Daja. Fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset kjører hyttefolket i Kjelvassløypa for å 
støtte opp om næringslivet i Daja eller kjører videre i Turistløypa til Sverige. Hyttefolket parkerer sine 
scootere ved parkeringsplassen ved Skihytta og Kjelvasskrysset. I Daja er det kafè, restaurant, 
overnatting, alpinbakke og skiløyper.  
 
På sommeren er det bilvei som er åpen for allmenn ferdsel Kjelvasskrysset – Naustbukta for 
båtutsett, Skihytta – Balvatn. Det kjøres biler og ATV langs veiene og båttrafikk på Kjelvatnet. 
Fra Kjelvasskrysset til Daja er det anleggsvei som er åpen på sommeren. Området vil derfor alltid 
være disponert for noe støy. 
 
Høringen: 
Det ble til sammen sendt ut forslag til løyper samt konsekvensutredning til 122 adresser i 
høringsrunden.  Hytteeiere, organisasjoner, offentlige myndigheter og svenske samebyer samt 
myndigheter.  
Etter høringsrunden kom det 22 innspill til saken. Blant de positive innspillene var det bla kommet et 
innspill fra hytteeier Jan Olav Andersen som beskriver følgende:  «..all scootertrafikk mellom Skihytta 
og Daja passerer hytta». Dagens scootere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, 
så selv om trafikken har økt, er belastningen for miljøet redusert. Den trafikk som forekommer har 
absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta».  
Også fra Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby var det sendt inn positiv merknad: «..vi mener at 
Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en tilkomstløype til 
Fjellandsbyen vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne- er evt negative sider betydelig mindre enn 
de positive sidene». Det er i tillegg positive innspill fra Fauske Næringsforum og Sulitjelma 
Nærmiljøutvalg. Det kom ingen merknader fra Sulitjelma hytteforening på noen av løypene som ble 
lagt på høring. 
En merknad fra Berit Lesniak som klager bør også medtas:  
«..Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til prøveordningen som nå er opphørt, men 
denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. Dette var en positiv oppdagelse for meg 
som har observert den stadig økende snøscooterkjøringen rundt hytta fra slutten av 60-tallet og fram 
til i dag..». Denne merknaden underbygges av rapporten fra NINA som sier at kanalisering av 
scootertrafikk resulterte i mindre ulovlig scooterkjøring i forsøksperioden. 
 
Mottatte klager på Kjelvassløypa: 
Fauske kommune har mottatt 4 klager på opprettelse av Kjelvassløypa. Fylkesmannen i Nordland, 



Forum for natur og friluftsliv, Nordland, Berit Lesniak og Per Arne Mikkelsen.  
Punkter i klagene går igjen slik at kommunestyret velger å gi tilsvar på klagene under ett som vil 
gjelde for alle klagene.   
 
Konsekvensutredning og feil i kartgrunnlag under 1. høring:  
Klager som kom inn på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt fastsetting av 
Kjelvassløypa ble ikke behandlet av kommunen da det viste seg at det var faktafeil i 
konsekvensutredningen. Det var fremkommet at det var 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Klagen ble derfor ikke behandlet. Det riktige ant hytter var 1 hytte i rød sone og 8 hytter i 
gul sone. Det viste seg at det var tatt med naust i kartleggingen som «hytter», dermed vil det totalt 
sett være færre hytter i influensområdet i denne konsekvensutredningen enn i første utredning. I 
tillegg er det gjort flere avbøtende tiltak.  
 
 
Fartsgrense 20 km/t og hensyn til støyømfintlig bebyggelse 
Det vises til at det ikke er samsvar mellom konsekvensutredningen der det står at det er 20 km/t i 
hele Kjelvassløypa, men som ikke er presisert i forskriften. Det medtas derfor i forskriften følgende: 
«..I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen..». 
Klagere viser til at det ikke var medtatt en vurdering hvorvidt det er mulig å holde max 20 km/t. 
Fylkesmannen har derfor ikke kunnet vektlegge dette avbøtende tiltaket i saksutredningen, som er 
det viktigste punktet for redusert støybelastning for omkringliggende hytter og friluftsliv og hensynet 
til støyømfintlig bebyggelse.  
Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa. Løypa blir tråkket og sloddet slik at trasèen blir hardtråkket og det er fine 
løypeforhold.  Det vil derfor være tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Fartsgrensen er 
testet av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske kommune samt Sulitjelma Snøscooterklubb som 
ivaretar løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt beskrivelse fra Sulitjelma Snøscooterklubb 
hvordan løypene prepareres. 
I forsøksperioden gjaldt veitrafikklovens bestemmelser ift fartsgrenser:  
Under forsøksordningen var det veitrafikkloven som gjaldt.  Det var påbudt med kjelke for kjøring i 
løypa og fartsgrensen var 60 km/t med slede uten personer i.  Dersom det satt noen i sleden var 
fartsgrensen 40 km/t. Forbi hytta som ligger i rød støysone var det skiltet med privat hytte og 
fartsgrense 20 km/t.  
Når Fauske kommune setter fartsgrensen i hele Kjelvassløypa til 20 km/t i ny forskrift, vil dette få 
store positive konsekvenser ift støy for hyttebebyggelsen og sikkerhet og aktsomhet for friluftslivet. 
Fartsgrense 20 km/t mot max fartsgrense i forsøksperiode på 60 km/t.  
Hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre til/fra hyttene som ligger over 2,5 km fra brøytet vei 
må også følge skiltingen om 20 km/t den tid de kjører i løypa 
 
Skilting /informasjon 
For å sikre at flest mulig scooterfører overholder fartsgrensen i løypa skal Fauske kommune sette 
opp skilt som viser 20 km/t i Kjelvassløpa ved Skihytta, Kjelvasskrysset og i Daja. I tillegg skal det 
settes opp skilt for Gårdstun (gangfart) forbi hytten som ligger i rød støysone. Skiltingen tas med i 
forskriften. I tillegg skal det informeres godt på hjemmesiden til Fauske kommune med egen meny 
for scooterløyper slik at det er lett å finne reglene.  
 
Støyskjerm 
Som et avbøtende tiltak er det foreslått støyskjerming dersom hytteeiere i støysone ønsker det.  
Hytte i rød sone har samtykket til at løypa fortsatt kan gå forbi hytta ved Kjelvasskrysset og er blitt 
tilbudt støyskjerm. Støyskjerm kan være laget av snø eller treverk. 
Retningslinje T-1442. Statens Vegvesen, håndbok N200, NS 8175, gir eksempler på hvordan slike 
støytiltak kan utføres. Veileder for lokale støyskjermer, Statens vegvesen nr. 2008/13 gir eksempler 



på fremgangsmåte. Det kan også lages støyskjerming av snø der det lar seg gjøre. Det avtales mellom 
hytteeier, kommunen og grunneier hvordan denne kan utformes i det enkelte tilfellet.  
 
Nattestengt  
I forsøksperioden var løypa åpen mellom kl 07-23:00. I kommunens forskrift er åpningstiden redusert 
til å gjelde kl 07-22:00. Løypa er nattestengt mellom kl 22:00-07:00. 
 
Rasting og parkering 
Det er forbudt å raste i Kjelvassløypa. Parkering kan kun være i Kjelvasskrysset, Skihytta og Daja.  
 
Hyttefelt 
Området ved Skihytta /Kjelvasskrysset langs Kjelvassløypa er ikke definert og regulert som hyttefelt, 
men området kan defineres som spredt hyttebebyggelse.  
 
Friluftsliv i formålsparagrafen i forskriften 
Fauske kommune imøtekommer å ta ut ordet friluftsliv i § 1 i forskriften.  
 
Dispensasjon for hytteeiere som har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei 
En del av Kjelvassløypa fra Skihytta til Kjelvannet og fra Kjelvasskrysset til Naustbukta blir benyttet av 
hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre bagasje til/fra sine hytter som ligger over 2,5 km fra 
brøyta vei. De kan kjøre i tidsrommet 15.okt tom andre helga i mai, mellom kl 07-24. Fartsgrenser iht 
veitrafikklovens bestemmelser.  
Det vil derfor alltid være scootertrafikk i denne delen av løypenettet. 
For de som får dispensasjon for kjøring til egen hytte er det en øvre fartsgrense på 70 km/t uten 
slede.  Slede uten folk i 60 km/t og slede med folk i 40 km/t. Alle må ta hensyn til føreforhold og 
omgivelse og man plikter å vise hensyn både til naturmiljø og mennesker.Det fremkommer av klagen 
til Per Arne Mikkelsen og Lesniak at det blandes saksopplysninger ift Kjelvassløypa og andre løyper 
som evt er på dispensasjon eller ulovlig kjøring. Det er ingen løypetrasè godkjent av Fauske 
kommune som ligger 16 m fra hytten. Hytten til Mikkelsen ligger ca 190 m fra Kjelvassløypa. De som 
får dispensasjon for kjøring til hytter, skal følge oppmerkede traseer så langt det lar seg gjøre, 
deretter skal det kjøres korteste vei til hytta. 
 
For å ta hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet med hensyn til støy og andre ulemper blir 
løypa regulert med følgende regler: 

· 20 km/t i hele Kjelvassløypa 
· Skiltes 20 km/t ved Skihytta, Kjelvasskrysset og Daja, samt Gårdstun ved hytte i rød 

sone 
· Hengere skal parkeres ved scooterparkeringen i Daja 
· Det er forbudt å kjøre i løypa fra kl 22-07 
· Det skal tilbys støyskjerming til hytter i støysone (iht avtale mellom kommunen, 

grunneier og hytteeier) 
· Det er ikke lov å raste i Kjelvassløypa eller parkere. Dvs at det kun er lov å stoppe 

ved Skihytta, Kjelvasskrysset, Daja. 
· Det er kun lov å kjøre på snødekt mark og kommunen kan stenge løypa dersom det 

oppstår forhold som gjøre det nødvendig. Kommunen skal stenge løypa hvis 
reindriftsnæringa ber om det i hensyn til reindrifta.  

 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store deler av 
løypa går på islagt vann og vei. 
Kjelvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra vei (fylkes- og kommunal vei /parkeringsplasser ). 
Veiene er allerede etablerte støykilder. Slik sett blir det ikke etablert ny støy over store deler av 
løypenettets influensområde.  



 
Støymålinger:  
Det henvises til at det ikke er utført støymålinger i området de siste 10 årene. Det finnes i dag ingen 
støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med scooter i fastsatte løyper. Departementets 
retningslinjer anbefaler derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner benyttes. Disse 
grenseverdiene har Fauske kommune benyttet i konsekvensutredningen. Det er i veiledningen angitt 
2 støysoner: rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og gul sone: en vurderingssone hvor støyende aktivitet kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Som tidligere beskrevet har hytte i rød sone samtykket til at 
løypa kunne gå forbi hytta. Kommunen fikk ikke gjennomslag for å opprette en avbøtende løype – 
«Rørgata» av grunneier.  
 
Støy på en motorsportbane kan ikke sammenlignes med støy i løyper fastsatt til fornøyelseskjøring. 
Det er andre type scootere som benyttes på baner og som støyer mange ganger og forurenser 
mange ganger mer enn scootere til fornøyelseskjøring. Dagens scootere, som 4-taktere, går meget 
stille sammenlignet med gamle scootere og scootere til motorsport. Veiledningen kommunen har 
brukt ift støy i konsekvensutredningen er derfor vurdert meget strengt.  
 
Reindriftsnæringa:  
Reindriftsnæringa har vært involvert i prosessen rundt både Kjelvassløypa og de andre løypene.  
Løypa skal kun være åpen ved snødekt mark. Dette kan være ulikt fra år til år. 
Reindriftsnæringa, ved Balvatn reinbeitedistrikt har samtykket til at alle løyper kan være åpen til 5. 
mai iht forskriften. Reindriftsnæringa mente for øvrig at man måtte kunne kjøre når det var snødekt 
mark og at det ikke trengtes å reguleres av datoer, vintrene er ulike fra år til år. Kommunen kunne ha 
satt åpningsdatoen av løypa til oktober (slik det blir gjort med de som søker dispensasjon til hyttene 
sine, men har valgt å sette datoen til 1/12 av hensyn til innspill i saken. Uansett om datoen er satt til 
1. des, vil ikke løypa bli åpnet av Fauske kommune så lenge det ikke er snødekt mark og forhold som 
tilsier at løypa kan åpnes.  
Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens §3 e).  
 
 
Friluftslivet: 
I forhold til friluftslivet henvises det til begrunnelsen i kommunestyrets vedtak. I tillegg  
kjører Fjellfarer 3,4 mil skiløyper for Fauske kommune hvert år. Ifm Kobberløpet blir det kjørt opp 4,3 
mil skiløyper. Det er store skiområder man kan bevege seg i der det ikke er scooterløyper. Fauske 
kommune bestreber seg på å berøre friluftslivet minst mulig og det er korte strekninger 
Kjelvassløypa går parallelt med skiløype. Kommunen har i sin planlegging søkt å unngå at 
snøscooterløyper blir lagt i de mest populære utfartsområdene for skigåere.  Dette har gått fint i 16 
år. Sulitjelma har enorme fjellområder med «stille områder» og med tilgang til 3 nasjonalparker. 
Friluftslivet er derfor ivaretatt på en god måte.  
 
Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor andel av kommunen fritt for snøscootertrafikk har 
man tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som søker stillhet og ro vil det 
være rikelige områder å oppleve dette. 
 
Skulle det i fremtiden vise seg at det oppstår utålelige konflikter mellom brukergrupper kan 
kommunen stenge løypen. En snøscooterløype er et fullt ut reversibelt tiltak som kan stenges når 
behovene oppstår gjennom forskriftsbestemmelsen.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også mulighetene for 
en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at muligheten for effektiv 



håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i naturoppsynslovens § 2 at dette er en 
av oppgavene oppsynet skal føre kontroll med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO 
fullmakt til å bruke forskjellige hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan 
drives effektivt. I tillegg har politiet den samme myndighet. 
 
Naturmangfold 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, 
kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.» 
 
 «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for 
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der 
løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.» 
Naturmangfoldlovens formålsparagraf sier følgende: «Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» For alle saker som berører 
naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av 
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Naturmangfoldloven § 8: «§ 
8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge  
vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.» 
Kunnskap er innhentet fra tilgjengelige databaser (Naturbase Miljødirektoratet og artskart-
artdatabanken, Skredatlas, Skog og Landskap, Nordatlas). Videre er det lagt vekt på erfaring og lokal 
kunnskap gjennom mange år med løyper for snøscooterkjøring. Løypen har vært en del av 
forsøksordningen i 15 år samt 1 år med allmenn ferdsel.  
 
Kunnskapsgrunnlaget relatert til påvirkningen fra løypenettet vurderes som tilstrekkelig. 
Reindriftsnæringen vurderer ikke området som belastende for næringen og det er ikke et 
kalvingsområde. Fauske kommune har brukt de kilder som er aktuelle for temaet og mener kravet til 
kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. Løypeforslaget er plassert slik i terrenget at det er i minst mulig 
konflikt med sårbar natur og det skal kjøres på snødekt mark.  
 
Virkninger, eller effekter av løypene på naturmangfoldet 
En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er derfor ikke 
stor sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen. Snøen isolerer mellom 
kjøretøyet og overflata. Kommunen vil ikke åpne løypene før det er tilstrekkelig snødekke. De 
eventuelle effekter av seinere snøsmelting i løypetraseen er til å leve med. 
 
Noen arter har stor toleranse for forstyrrelser, andre ikke. Det er ingen entydige konklusjoner på 
hvilke effekter løypene kan føre til på dyrelivet. Det er ikke registrert rødlistede dyrearter, men det 
er registrert planter av betydning iht konsekvensutredning. Dette er planter som er snødekt om 
vinteren. Løypa stenges hvis snødekket forsvinner.  
 
Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m) ikke er 
grunn til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt naturmangfold, slik § 9 



skal forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og stenging av løyper på våren er brukt 
som avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  
 
Kjelvassløypa vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter. 
 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Fauske kommune 
vurderer det slik at løypene ikke vil medføre skade på naturmangfoldet. Naturmangfoldlovens § 11 
vil derfor ikke være aktuell. 
  
Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering vil bli lagt til grunn i 
forbindelse med driften av Kjelvassløypa. Dette vil blant annet gjelde i forbindelse med skilting, 
merking, preparering og parkering. Avbøtende tiltak benyttet for å oppfylle § 12 er lokalisering og 
valg av traséer, tidspunkt for aktivitet og driftsmetoder. Disse avbøtende tiltakene følger forskrift for 
kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune.  Ikke-permanente løypemerker skal samles 
inn ved sesongslutt. (Se vedlagt beskrivelse av preparering fra Sulitjelma Snøscooterklubb).  
 
Landskap: 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store deler av 
løypa går på islagt vann og vei. Midlertidige merker og skilt blir fjernet ved stenging av løypene. En av 
grunnforutsetningene for løypa er at den legges på snødekt mark. Kjøresporene vil derfor være borte 
når snøen smelter. Løypa trenger ikke terrenginngrep. Det er eksisterende løype der i dag og den vil 
ikke få negative konsekvenser for landskapet.  
 
Åpen løype for allmenn ferdsel / tilførselsløype 
Selv om løypa må iht forskrift være åpen for allmenn ferdsel kan man ikke forutsi om 
scootertrafikken kommer til å bli betydelig større i denne delen av løypenettet. Vi tror at med 
bakgrunn i at løypa er godt innarbeidet som en Tilførselsløype med de begrensninger som er medtatt 
i forskriften vil løypa mest sannsynlig fortsatt blir brukt som en tilførselsløype av hyttefolk som 
parkerer sine scootere ved Skihytta og Kjelvasskrysset.  
 
Eksempel: Konsekvensen dersom løypa stenges og hytteeiere som har sine scootere parkert ved 
Skihytta skulle ta seg en tur i Turistløya: 
 

1. Hytteeier må ha tilgang til henger. (Vanligvis har hytteeiere ikke hengere stående på 
fjellet, de henter henger når sesongen er over og transporterer scooteren fra fjellet. 
Henger er ikke lov å parkere ved Skihytta ).  

2. Hytteeier må først kjøre bil til Daja og hente henger og kjøre til Skihytta. (Hytteeier må 
ha henger med på fjellet dersom de ønsker å kjøre i Turistløypa).  

3. Laste scooter på henger og kjøre tilbake til Daja. 
4. Laste av scooter i Daja for å kjøre i Turistløypa. 
5. Etter endt tur må de laste scooter på henger. 
6. Kjøre med bil og henger tilbake til Skihytta. 
7. Laste av scooteren. 
8. Kjøre hengeren til Daja (ikke lov å parkere den ved Skihytta) 
9. Kjøre bilen til Skihytta. 

 
Selv om det ikke er lov å kjøre under opphold på hytta, har en lov å kjøre før og etter opphold. 
Hytteeiere har scooterne naturlig parkert på Skihytta og i Kjelvasskrysset.  
 
Miljømessig /utslipp er dette mye mer belastende for naturen enn å benytte Kjelvassløypa   til Daja.  
I tillegg er det å opprettholde denne løypa svært viktig for næringslivet i Daja (se vedlegg). 



Dersom løypa stenges kan det resultere i ulovlig kjøring overalt. Å kanalisere lovlig scooterkjøring 
mener kommunen er det mest fornuftige. (jf rapport NINA).  
Enn annen konsekvens blir parkeringsareal. Dersom alle hytteeiere som ønsker å kjøre i Turistløypa 
skal ta hengere med seg kan det bli kapasitetsproblemer på parkeringsplassene.  
 
Forebygge ulovlig kjøring og informasjon til scooterførere og andre:  
Fauske kommune kan bli bedre på informasjon som gjelder reglene for scooterløypene. 
Kommunestyret tar derfor inn i vedtaket følgende: «…Forskrift og kart for alle skuterløyper i Fauske 
kommune skal informeres om på forsiden på hjemmesiden – med egen meny for SKUTERLØYPER. 
Bedre informasjon bør kunne forebygge uønsket kjøring og at alle vet hvor det er lovlig å kjøre og 
hvilke regler som gjelder. Med god skilting og skille mellom skiløyper og scooterløyper skal dette la 
seg gjøre. Det er en forutsetning for å lykkes at alle tar hensyn til hverandre enten man går på ski 
eller kjører scooter.  Fauske kommune har et særskilt ansvar for at merkingen gjennomføres på en 
informativ måte.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også mulighetene for 
en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at muligheten for effektiv 
håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i naturoppsynslovens § 2 at dette er en 
av oppgavene oppsynet skal føre kontroll med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO 
fullmakt til å bruke forskjellige hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan 
drives effektivt. I tillegg har politiet den samme myndighet. 
 
 
Konklusjon  
Kjelvassløypa opprettholdes med de avbøtende tiltak som vedtas i forskrift. Klagene tas derved i all 
hovedsak ikke til følge. Det tas inn noen endringer i forskriften i vedtaket.  
Beslutningsgrunnlaget er basert på erfaringer i den tid løypa har vært åpen i 16 år, siste året for 
allmenn ferdsel og i tillegg er det gjort betydelige avbøtende tiltak for å ta hensyn til hytteeiere og 
friluftslivet.  
Fauske kommune satser på vinter-/ scooterturisme og næringsutvikling. Kjelvassløypa er en del av en 
helhetlig løypeplan og ønskes fortsatt å kunne benyttes spesielt for næringsutvikling i kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Sulitjelma Snøscooterklubb angående preparering av løypenett og 20 km/t 
Sulitjelma Turistsenter angående næringsutvikling 
 
 
 

                                                        
 

Sulitjelma Snøscooterklubb 
    
Scooterklubbens tiltak for å kunne holde maks-hastiget til 20 km/t i tilførselsløypa. 
 



Erfaringer gjennom sesongen 2016 – 2017, hvor Sulitjelma Scooterklubb har hatt anbudet med 
merking og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull påfyll av 
kunnskap hva angår løyptraceens beskaffenhet i forhold til støy. 
Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. 
Med et fast og slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kjelke/sluffe, å holde jevn 
hastighet med hastighetsgrense 20 km/t. 
Erfaringer fra turistløypa har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på gasspådrag før 
dump i løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter etter hverandre gir dette 
påfølgende reguleringer av gasspådrag som gir ujevn kjøring. Ved jevnlig slodding av traceens 
”problemområder” har dette løst seg.  
 
11.06.2017 
Mvh                                                 
 
John Gunnar Olsen                      Åge Jørgensen 
Formann                                       Sekretær 
 
 
Uttalelse fra Sulitjelma Turistsenter AS: 
I 2013 overtok vi ST, og har inntil siste vinter, hatt ansvaret for merking av løypene i Sulitjelma.                
I denne perioden har vi også fått merke løypenes viktighet for vår næringsutvikling. 
Vi fikk tidlig på plass en container for gassbytte, og Kjelvassløypas tilknytning til Daja, gjør at 
hyttefolk kan kjøre skuter ned til oss for å få byttet gassflasker. Vi har også merket en økning i salget 
av andre varer, da det er mulig å komme seg ned til oss uten å måtte bytte om til bil ved skihytta 
eller Kjelvasskrysset. Vi har også avtale med Barkhald og Pedersen kjøreskole, som avholder kursinga 
til førerkort for snøskuter hos oss. De bruker også denne løypa, nettopp for å lære nye førere 
hvordan man skal opptre i slike områder. 
Området i Daja, er også regulert slik at det er mulig å etablere bensinstasjon der. Vi er inne i en 
prosess der vi ønsker å få etablert bensinpumpe hos oss, og er da helt avhengig av Kjelvassløypa for å 
utvikle denne næringen. Samtaler med svenske aktører innen skuterturisme, viser at det vil kunne bli 
en formidabel økning på turismen over til Norge og Sulitjelma med en bensinpumpe i Daja.         
Pr. i dag er eneste mulighet for tanking av drivstoff på Svensk side i Vougatjållme, 5 mil unna, og i 
Orrenjarka, 10 mil unna Pieskehaurrestugan som er et mye brukt overnattingssted for de svenske 
turistene. Ned til Daja er det 3 mil fra Pieskehaurre. 
Skal vi kunne utvikle vinterturismen i Sulitjelma, er vi avhengige av at alle spiller på samme lag, og da 
er det beklagelig at en organisasjon for natur og friluftsliv, og fylkesmannen i Nordland ikke er på 
dette laget. Det er ingen som bruker Kjelvassløypa så mye som vi gjør, da vi har løyver for leiekjøring 
i Sulitjelma. På 4 år har vi ikke sett spor etter hverken fotgjengere eller skiløpere utenfor løypa. Folk 
er derimot glade for at det er slik mulighet til å kunne komme seg ut i naturen. Ikke alle er i stand til å 
gå på ski, og det å kunne gå til fots i løypa, er en unik mulighet til å komme seg ut. 
De private klagene orker vi ikke å kommentere, ut over at det oppfordres til å se etter spor i 
dypsnøen på turløypene fra hyttene deres. 
Vi håper vårt innspill blir tatt med i vurderingen, og at fylkesmannen kan rette sitt syn mot Sulis, og 
utviklinga av næringslivet her. 
 
Bjørn Thomas Hansen, daglig leder Sulitjelma Turistsenter AS. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Klagene fra Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, Forum for natur og friluftsliv i Nordland og 
Fylkesmannen i Nordland tas delvis til følge. Dette innebærer at  kun første del av 
Kjelvassløypa, dvs en løype fra parkeringsplassen i Daja og fram til Sulitjelma Fjellandsby 



(Fjellandsbyløypa), opprettes som løype for fornøyelseskjøring med snøskuter.  
           
Forskrift om kommunalt løypenett for kjøring med snøskuter i Fauske kommune endres i 
forhold til dette, samtidig som det legges til et nytt punkt, i forskriften, § 4  i)  Fartsgrense i 
hele løypa fra Daja til Sulitjjelma Fjellandsby er 20 km/t. 
 
Begrunnelsen er at det vil medføre for stor støybelastning/ulemper for hytter som ligger 
innenfor rød og gul sone, og i influensområdet, samt for friluftslivet i området.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Klagene tas delvis til følge.  

Kjelvassløypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne Berit 
Lesniak, Per Arne Mikkelsen, forum for natur og friluftsliv i Nordland og Fylkesmannen i Nordland: 
 
§ 1 Formål. Ordet friluftsliv tas ut. 
§ 4 c) tilleggssetning: I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen.  
§ 5 Tilleggssetning: I Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved Skihytta,   
Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun (gangfart) ved hytten som 
ligger i rød sone.  
 
For at informasjon skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages det en meny for 
SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommunes hjemmeside, der kart, forskrift og dokumentasjon er 
tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler ift dispensasjoner og kjøring til hytter.  
Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge informasjon /link til det 
svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma.  
 

Begrunnelse for vedtak og redegjørelse: 
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal forskrift gir 
kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter, jf § 4a i 
motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Bakgrunn for Kjelvassløypa, (tidligere Tilførselsløype)  
Fauske Kommune -forsøkskommune gjennom 15 år 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning initierte i 2001 et forsøksprosjekt der 8 
kommuner skulle innarbeide motorferdsel som tema i kommunedelplanens arealdel, spesifisere 
arealkategorier mht om motorferdsel skulle være tillatt eller ikke, og utarbeide utfyllende bestemmelser 
som avgrenset bruken av motorkjøretøy til særskilte løyper/ trasèer.  Forsøket varte helt frem til 2016. 
Fauske kommune var en del av forsøket som varte i 15 år. Det ble opprettet en løype som kalles 
Turistløypa i Sulitjelma fra Daja til svenskegrensen, der løypa skulle være et element i reiselivets satsing 
på scooterturisme, med mulighet for guidede turer og koble seg på løypenettet på svensk side. I tillegg 
ble Tilførselsløypa opprettet som en tilførsel til Turistløypa der hytteeiere som hadde dispensasjon til å 
kjøre til sine hytter, kunne kjøre rett inn i Tilførselsløypa og videre i Turistløypa. Det er et helhetlig 
løypenett som har fungert godt i 15 år og Fauske kommune mener man ikke kan se bort fra erfaringene 
ved forsøksordningen som Fauske har vært en del av. Kjelvassløypa er en del av et sammenhengende 
løypenett. 



 
Forskjellen fra reglene ved forsøksperioden og i dag for Kjelvassløypa (tidligere Tilførselsløype) er at det 
ikke er lov å kjøre fra hyttene og rett inn i løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby i Daja. 
Løypa er ellers helt identisk med løypa som har eksistert i 15 år under forsøksordningen. Siste 
vintersesong 2017 har Kjelvassløypa vært åpen for allmenn ferdsel etter ny forskrift. Ingenting tyder på 
at ferdselen har økt.  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert forsøksprosjektet i 2005. Evalueringen viser bla at 
mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig rekreasjonskjøring. 
Arealsoneringen og kjøringen i løypene har hatt en kanaliseringseffekt.  
 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde. Stedet har store parkeringsarealer ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og Jakobsbakken. Det er i tillegg opparbeidet en scooterparkeringsplass i Daja. 
Scooterturisme er en del av reiselivssatsingen i Fauske kommune og Kjelvassløypa er en del av 
løypenettet. Løypa er spesielt viktig for næringsutviklingen for de lokale bedriftene som er etablert i 
Daja. Fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset kjører hyttefolket i Kjelvassløypa for å 
støtte opp om næringslivet i Daja eller kjører videre i Turistløypa til Sverige. Hyttefolket parkerer sine 
scootere ved parkeringsplassen ved Skihytta og Kjelvasskrysset. I Daja er det kafè, restaurant, 
overnatting, alpinbakke og skiløyper.  
 
På sommeren er det bilvei som er åpen for allmenn ferdsel Kjelvasskrysset – Naustbukta for båtutsett, 
Skihytta – Balvatn. Det kjøres biler og ATV langs veiene og båttrafikk på Kjelvatnet. 
Fra Kjelvasskrysset til Daja er det anleggsvei som er åpen på sommeren. Området vil derfor alltid være 
disponert for noe støy. 
 
Høringen: 
Det ble til sammen sendt ut forslag til løyper samt konsekvensutredning til 122 adresser i 
høringsrunden.  Hytteeiere, organisasjoner, offentlige myndigheter og svenske samebyer samt 
myndigheter.  
Etter høringsrunden kom det 22 innspill til saken. Blant de positive innspillene var det bla kommet et 
innspill fra hytteeier Jan Olav Andersen som beskriver følgende:  «..all scootertrafikk mellom Skihytta og 
Daja passerer hytta». Dagens scootere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv 
om trafikken har økt, er belastningen for miljøet redusert. Den trafikk som forekommer har absolutt ikke 
hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta».  
Også fra Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby var det sendt inn positiv merknad: «..vi mener at 
Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en tilkomstløype til Fjellandsbyen 
vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne- er evt negative sider betydelig mindre enn de positive 
sidene». Det er i tillegg positive innspill fra Fauske Næringsforum og Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Det kom 
ingen merknader fra Sulitjelma hytteforening på noen av løypene som ble lagt på høring. 
En merknad fra Berit Lesniak som klager bør også medtas:  
«..Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til prøveordningen som nå er opphørt, men 
denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. Dette var en positiv oppdagelse for meg 
som har observert den stadig økende snøscooterkjøringen rundt hytta fra slutten av 60-tallet og fram til i 
dag..». Denne merknaden underbygges av rapporten fra NINA som sier at kanalisering av scootertrafikk 
resulterte i mindre ulovlig scooterkjøring i forsøksperioden. 
 
Mottatte klager på Kjelvassløypa: 
Fauske kommune har mottatt 4 klager på opprettelse av Kjelvassløypa. Fylkesmannen i Nordland, Forum 
for natur og friluftsliv, Nordland, Berit Lesniak og Per Arne Mikkelsen.  
Punkter i klagene går igjen slik at kommunestyret velger å gi tilsvar på klagene under ett som vil gjelde 
for alle klagene.   
 
Konsekvensutredning og feil i kartgrunnlag under 1. høring:  



Klager som kom inn på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt fastsetting av Kjelvassløypa 
ble ikke behandlet av kommunen da det viste seg at det var faktafeil i konsekvensutredningen. Det var 
fremkommet at det var 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul støysone. Klagen ble derfor ikke 
behandlet. Det riktige ant hytter var 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone. Det viste seg at det var tatt 
med naust i kartleggingen som «hytter», dermed vil det totalt sett være færre hytter i influensområdet i 
denne konsekvensutredningen enn i første utredning. I tillegg er det gjort flere avbøtende tiltak.  
 
 
Fartsgrense 20 km/t og hensyn til støyømfintlig bebyggelse 
Det vises til at det ikke er samsvar mellom konsekvensutredningen der det står at det er 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa, men som ikke er presisert i forskriften. Det medtas derfor i forskriften følgende: «..I 
Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen..». 
Klagere viser til at det ikke var medtatt en vurdering hvorvidt det er mulig å holde max 20 km/t. 
Fylkesmannen har derfor ikke kunnet vektlegge dette avbøtende tiltaket i saksutredningen, som er det 
viktigste punktet for redusert støybelastning for omkringliggende hytter og friluftsliv og hensynet til 
støyømfintlig bebyggelse.  
Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa. Løypa blir tråkket og sloddet slik at trasèen blir hardtråkket og det er fine løypeforhold.  
Det vil derfor være tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Fartsgrensen er testet av 
arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske kommune samt Sulitjelma Snøscooterklubb som ivaretar 
løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt beskrivelse fra Sulitjelma Snøscooterklubb hvordan 
løypene prepareres. 
I forsøksperioden gjaldt veitrafikklovens bestemmelser ift fartsgrenser:  
Under forsøksordningen var det veitrafikkloven som gjaldt.  Det var påbudt med kjelke for kjøring i løypa 
og fartsgrensen var 60 km/t med slede uten personer i.  Dersom det satt noen i sleden var fartsgrensen 
40 km/t. Forbi hytta som ligger i rød støysone var det skiltet med privat hytte og fartsgrense 20 km/t.  
Når Fauske kommune setter fartsgrensen i hele Kjelvassløypa til 20 km/t i ny forskrift, vil dette få store 
positive konsekvenser ift støy for hyttebebyggelsen og sikkerhet og aktsomhet for friluftslivet. 
Fartsgrense 20 km/t mot max fartsgrense i forsøksperiode på 60 km/t.  
Hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre til/fra hyttene som ligger over 2,5 km fra brøytet vei må 
også følge skiltingen om 20 km/t den tid de kjører i løypa 
 
Skilting /informasjon 
For å sikre at flest mulig scooterfører overholder fartsgrensen i løypa skal Fauske kommune sette opp 
skilt som viser 20 km/t i Kjelvassløpa ved Skihytta, Kjelvasskrysset og i Daja. I tillegg skal det settes opp 
skilt for Gårdstun (gangfart) forbi hytten som ligger i rød støysone. Skiltingen tas med i forskriften. I 
tillegg skal det informeres godt på hjemmesiden til Fauske kommune med egen meny for scooterløyper 
slik at det er lett å finne reglene.  
 
Støyskjerm 
Som et avbøtende tiltak er det foreslått støyskjerming dersom hytteeiere i støysone ønsker det.  
Hytte i rød sone har samtykket til at løypa fortsatt kan gå forbi hytta ved Kjelvasskrysset og er blitt 
tilbudt støyskjerm. Støyskjerm kan være laget av snø eller treverk. 
Retningslinje T-1442. Statens Vegvesen, håndbok N200, NS 8175, gir eksempler på hvordan slike 
støytiltak kan utføres. Veileder for lokale støyskjermer, Statens vegvesen nr. 2008/13 gir eksempler på 
fremgangsmåte. Det kan også lages støyskjerming av snø der det lar seg gjøre. Det avtales mellom 
hytteeier, kommunen og grunneier hvordan denne kan utformes i det enkelte tilfellet.  
 
Nattestengt  
I forsøksperioden var løypa åpen mellom kl 07-23:00. I kommunens forskrift er åpningstiden redusert til 
å gjelde kl 07-22:00. Løypa er nattestengt mellom kl 22:00-07:00. 
 



Rasting og parkering 
Det er forbudt å raste i Kjelvassløypa. Parkering kan kun være i Kjelvasskrysset, Skihytta og Daja.  
 
Hyttefelt 
Området ved Skihytta /Kjelvasskrysset langs Kjelvassløypa er ikke definert og regulert som hyttefelt, 
men området kan defineres som spredt hyttebebyggelse.  
 
Friluftsliv i formålsparagrafen i forskriften 
Fauske kommune imøtekommer å ta ut ordet friluftsliv i § 1 i forskriften.  
 
Dispensasjon for hytteeiere som har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei 
En del av Kjelvassløypa fra Skihytta til Kjelvannet og fra Kjelvasskrysset til Naustbukta blir benyttet av 
hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre bagasje til/fra sine hytter som ligger over 2,5 km fra 
brøyta vei. De kan kjøre i tidsrommet 15.okt tom andre helga i mai, mellom kl 07-24. Fartsgrenser iht 
veitrafikklovens bestemmelser.  
Det vil derfor alltid være scootertrafikk i denne delen av løypenettet. 
For de som får dispensasjon for kjøring til egen hytte er det en øvre fartsgrense på 70 km/t uten slede.  
Slede uten folk i 60 km/t og slede med folk i 40 km/t. Alle må ta hensyn til føreforhold og omgivelse og 
man plikter å vise hensyn både til naturmiljø og mennesker.Det fremkommer av klagen til Per Arne 
Mikkelsen og Lesniak at det blandes saksopplysninger ift Kjelvassløypa og andre løyper som evt er på 
dispensasjon eller ulovlig kjøring. Det er ingen løypetrasè godkjent av Fauske kommune som ligger 16 m 
fra hytten. Hytten til Mikkelsen ligger ca 190 m fra Kjelvassløypa. De som får dispensasjon for kjøring til 
hytter, skal følge oppmerkede traseer så langt det lar seg gjøre, deretter skal det kjøres korteste vei til 
hytta. 
 
For å ta hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet med hensyn til støy og andre ulemper blir løypa 
regulert med følgende regler: 

· 20 km/t i hele Kjelvassløypa 
· Skiltes 20 km/t ved Skihytta, Kjelvasskrysset og Daja, samt Gårdstun ved hytte i rød 

sone 
· Hengere skal parkeres ved scooterparkeringen i Daja 
· Det er forbudt å kjøre i løypa fra kl 22-07 
· Det skal tilbys støyskjerming til hytter i støysone (iht avtale mellom kommunen, 

grunneier og hytteeier) 
· Det er ikke lov å raste i Kjelvassløypa eller parkere. Dvs at det kun er lov å stoppe ved 

Skihytta, Kjelvasskrysset, Daja. 
· Det er kun lov å kjøre på snødekt mark og kommunen kan stenge løypa dersom det 

oppstår forhold som gjøre det nødvendig. Kommunen skal stenge løypa hvis 
reindriftsnæringa ber om det i hensyn til reindrifta.  

 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store deler av 
løypa går på islagt vann og vei. 
Kjelvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra vei (fylkes- og kommunal vei /parkeringsplasser ). 
Veiene er allerede etablerte støykilder. Slik sett blir det ikke etablert ny støy over store deler av 
løypenettets influensområde.  
 
Støymålinger:  
Det henvises til at det ikke er utført støymålinger i området de siste 10 årene. Det finnes i dag ingen 
støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med scooter i fastsatte løyper. Departementets retningslinjer 
anbefaler derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner benyttes. Disse grenseverdiene har 
Fauske kommune benyttet i konsekvensutredningen. Det er i veiledningen angitt 2 støysoner: rød sone: 
nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og gul sone: en 



vurderingssone hvor støyende aktivitet kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. Som tidligere beskrevet har hytte i rød sone samtykket til at løypa kunne gå forbi hytta. 
Kommunen fikk ikke gjennomslag for å opprette en avbøtende løype – «Rørgata» av grunneier.  
 
Støy på en motorsportbane kan ikke sammenlignes med støy i løyper fastsatt til fornøyelseskjøring. Det 
er andre type scootere som benyttes på baner og som støyer mange ganger og forurenser mange 
ganger mer enn scootere til fornøyelseskjøring. Dagens scootere, som 4-taktere, går meget stille 
sammenlignet med gamle scootere og scootere til motorsport. Veiledningen kommunen har brukt ift 
støy i konsekvensutredningen er derfor vurdert meget strengt.  
 
Reindriftsnæringa:  
Reindriftsnæringa har vært involvert i prosessen rundt både Kjelvassløypa og de andre løypene.  
Løypa skal kun være åpen ved snødekt mark. Dette kan være ulikt fra år til år. 
Reindriftsnæringa, ved Balvatn reinbeitedistrikt har samtykket til at alle løyper kan være åpen til 5. mai 
iht forskriften. Reindriftsnæringa mente for øvrig at man måtte kunne kjøre når det var snødekt mark og 
at det ikke trengtes å reguleres av datoer, vintrene er ulike fra år til år. Kommunen kunne ha satt 
åpningsdatoen av løypa til oktober (slik det blir gjort med de som søker dispensasjon til hyttene sine, 
men har valgt å sette datoen til 1/12 av hensyn til innspill i saken. Uansett om datoen er satt til 1. des, 
vil ikke løypa bli åpnet av Fauske kommune så lenge det ikke er snødekt mark og forhold som tilsier at 
løypa kan åpnes.  
Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens §3 e).  
 
 
Friluftslivet: 
I forhold til friluftslivet henvises det til begrunnelsen i kommunestyrets vedtak. I tillegg  
kjører Fjellfarer 3,4 mil skiløyper for Fauske kommune hvert år. Ifm Kobberløpet blir det kjørt opp 4,3 
mil skiløyper. Det er store skiområder man kan bevege seg i der det ikke er scooterløyper. Fauske 
kommune bestreber seg på å berøre friluftslivet minst mulig og det er korte strekninger Kjelvassløypa 
går parallelt med skiløype. Kommunen har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløyper blir lagt i 
de mest populære utfartsområdene for skigåere.  Dette har gått fint i 16 år. Sulitjelma har enorme 
fjellområder med «stille områder» og med tilgang til 3 nasjonalparker. Friluftslivet er derfor ivaretatt på 
en god måte.  
 
Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor andel av kommunen fritt for snøscootertrafikk har man 
tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som søker stillhet og ro vil det være rikelige 
områder å oppleve dette. 
 
Skulle det i fremtiden vise seg at det oppstår utålelige konflikter mellom brukergrupper kan kommunen 
stenge løypen. En snøscooterløype er et fullt ut reversibelt tiltak som kan stenges når behovene oppstår 
gjennom forskriftsbestemmelsen.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også mulighetene for en 
effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at muligheten for effektiv håndhevelse 
av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene 
oppsynet skal føre kontroll med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke 
forskjellige hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg 
har politiet den samme myndighet. 
 
Naturmangfold 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og 



kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.» 
 
 «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for 
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der 
løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.» 
Naturmangfoldlovens formålsparagraf sier følgende: «Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» For alle saker som berører naturmangfold følger det av 
naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse 
prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Naturmangfoldloven § 8: «§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge  vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 
Kunnskap er innhentet fra tilgjengelige databaser (Naturbase Miljødirektoratet og artskart-
artdatabanken, Skredatlas, Skog og Landskap, Nordatlas). Videre er det lagt vekt på erfaring og lokal 
kunnskap gjennom mange år med løyper for snøscooterkjøring. Løypen har vært en del av 
forsøksordningen i 15 år samt 1 år med allmenn ferdsel.  
 
Kunnskapsgrunnlaget relatert til påvirkningen fra løypenettet vurderes som tilstrekkelig. 
Reindriftsnæringen vurderer ikke området som belastende for næringen og det er ikke et 
kalvingsområde. Fauske kommune har brukt de kilder som er aktuelle for temaet og mener kravet til 
kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. Løypeforslaget er plassert slik i terrenget at det er i minst mulig 
konflikt med sårbar natur og det skal kjøres på snødekt mark.  
 
Virkninger, eller effekter av løypene på naturmangfoldet 
En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er derfor ikke 
stor sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen. Snøen isolerer mellom 
kjøretøyet og overflata. Kommunen vil ikke åpne løypene før det er tilstrekkelig snødekke. De eventuelle 
effekter av seinere snøsmelting i løypetraseen er til å leve med. 
 
Noen arter har stor toleranse for forstyrrelser, andre ikke. Det er ingen entydige konklusjoner på hvilke 
effekter løypene kan føre til på dyrelivet. Det er ikke registrert rødlistede dyrearter, men det er 
registrert planter av betydning iht konsekvensutredning. Dette er planter som er snødekt om vinteren. 
Løypa stenges hvis snødekket forsvinner.  
 
Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m) ikke er grunn 
til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt naturmangfold, slik § 9 skal 
forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og stenging av løyper på våren er brukt som 
avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  
 
Kjelvassløypa vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter. 
 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Fauske kommune 
vurderer det slik at løypene ikke vil medføre skade på naturmangfoldet. Naturmangfoldlovens § 11 vil 
derfor ikke være aktuell. 



  
Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering vil bli lagt til grunn i forbindelse 
med driften av Kjelvassløypa. Dette vil blant annet gjelde i forbindelse med skilting, merking, 
preparering og parkering. Avbøtende tiltak benyttet for å oppfylle § 12 er lokalisering og valg av traséer, 
tidspunkt for aktivitet og driftsmetoder. Disse avbøtende tiltakene følger forskrift for kommunalt 
løypenett for snøscooter i Fauske kommune.  Ikke-permanente løypemerker skal samles inn ved 
sesongslutt. (Se vedlagt beskrivelse av preparering fra Sulitjelma Snøscooterklubb).  
 
Landskap: 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store deler av 
løypa går på islagt vann og vei. Midlertidige merker og skilt blir fjernet ved stenging av løypene. En av 
grunnforutsetningene for løypa er at den legges på snødekt mark. Kjøresporene vil derfor være borte 
når snøen smelter. Løypa trenger ikke terrenginngrep. Det er eksisterende løype der i dag og den vil ikke 
få negative konsekvenser for landskapet.  
 
Åpen løype for allmenn ferdsel / tilførselsløype 
Selv om løypa må iht forskrift være åpen for allmenn ferdsel kan man ikke forutsi om scootertrafikken 
kommer til å bli betydelig større i denne delen av løypenettet. Vi tror at med bakgrunn i at løypa er godt 
innarbeidet som en Tilførselsløype med de begrensninger som er medtatt i forskriften vil løypa mest 
sannsynlig fortsatt blir brukt som en tilførselsløype av hyttefolk som parkerer sine scootere ved Skihytta 
og Kjelvasskrysset.  
 
Eksempel: Konsekvensen dersom løypa stenges og hytteeiere som har sine scootere parkert ved 
Skihytta skulle ta seg en tur i Turistløya: 
 

1. Hytteeier må ha tilgang til henger. (Vanligvis har hytteeiere ikke hengere stående på 
fjellet, de henter henger når sesongen er over og transporterer scooteren fra fjellet. Henger 
er ikke lov å parkere ved Skihytta ).  

2. Hytteeier må først kjøre bil til Daja og hente henger og kjøre til Skihytta. (Hytteeier må ha 
henger med på fjellet dersom de ønsker å kjøre i Turistløypa).  

3. Laste scooter på henger og kjøre tilbake til Daja. 
4. Laste av scooter i Daja for å kjøre i Turistløypa. 
5. Etter endt tur må de laste scooter på henger. 
6. Kjøre med bil og henger tilbake til Skihytta. 
7. Laste av scooteren. 
8. Kjøre hengeren til Daja (ikke lov å parkere den ved Skihytta) 
9. Kjøre bilen til Skihytta. 

 
Selv om det ikke er lov å kjøre under opphold på hytta, har en lov å kjøre før og etter opphold. Hytteeiere 
har scooterne naturlig parkert på Skihytta og i Kjelvasskrysset.  
 
Miljømessig /utslipp er dette mye mer belastende for naturen enn å benytte Kjelvassløypa   til Daja.  
I tillegg er det å opprettholde denne løypa svært viktig for næringslivet i Daja (se vedlegg). 
Dersom løypa stenges kan det resultere i ulovlig kjøring overalt. Å kanalisere lovlig scooterkjøring mener 
kommunen er det mest fornuftige. (jf rapport NINA).  
Enn annen konsekvens blir parkeringsareal. Dersom alle hytteeiere som ønsker å kjøre i Turistløypa skal 
ta hengere med seg kan det bli kapasitetsproblemer på parkeringsplassene.  
 
Forebygge ulovlig kjøring og informasjon til scooterførere og andre:  
Fauske kommune kan bli bedre på informasjon som gjelder reglene for scooterløypene. Kommunestyret 
tar derfor inn i vedtaket følgende: «…Forskrift og kart for alle skuterløyper i Fauske kommune skal 
informeres om på forsiden på hjemmesiden – med egen meny for SKUTERLØYPER. 



Bedre informasjon bør kunne forebygge uønsket kjøring og at alle vet hvor det er lovlig å kjøre og hvilke 
regler som gjelder. Med god skilting og skille mellom skiløyper og scooterløyper skal dette la seg gjøre. 
Det er en forutsetning for å lykkes at alle tar hensyn til hverandre enten man går på ski eller kjører 
scooter.  Fauske kommune har et særskilt ansvar for at merkingen gjennomføres på en informativ måte.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også mulighetene for en 
effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at muligheten for effektiv håndhevelse 
av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene 
oppsynet skal føre kontroll med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke 
forskjellige hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg 
har politiet den samme myndighet. 
 
 
Konklusjon  
Kjelvassløypa opprettholdes med de avbøtende tiltak som vedtas i forskrift. Klagene tas derved i all 
hovedsak ikke til følge. Det tas inn noen endringer i forskriften i vedtaket.  
Beslutningsgrunnlaget er basert på erfaringer i den tid løypa har vært åpen i 16 år, siste året for allmenn 
ferdsel og i tillegg er det gjort betydelige avbøtende tiltak for å ta hensyn til hytteeiere og friluftslivet.  
Fauske kommune satser på vinter-/ scooterturisme og næringsutvikling. Kjelvassløypa er en del av en 
helhetlig løypeplan og ønskes fortsatt å kunne benyttes spesielt for næringsutvikling i kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Sulitjelma Snøscooterklubb angående preparering av løypenett og 20 km/t 
Sulitjelma Turistsenter angående næringsutvikling 
 
 
 

                                                        
 

Sulitjelma Snøscooterklubb 
 

    
Scooterklubbens tiltak for å kunne holde maks-hastiget til 20 km/t i tilførselsløypa. 
 
Erfaringer gjennom sesongen 2016 – 2017, hvor Sulitjelma Scooterklubb har hatt anbudet med merking 
og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull påfyll av kunnskap hva 
angår løyptraceens beskaffenhet i forhold til støy. 
Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. 
Med et fast og slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kjelke/sluffe, å holde jevn 
hastighet med hastighetsgrense 20 km/t. 
Erfaringer fra turistløypa har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på gasspådrag før dump i 
løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter etter hverandre gir dette påfølgende 
reguleringer av gasspådrag som gir ujevn kjøring. Ved jevnlig slodding av traceens ”problemområder” 
har dette løst seg.  



 
11.06.2017 
Mvh                                                 
 
John Gunnar Olsen                      Åge Jørgensen 
Formann                                       Sekretær 
 
 
Uttalelse fra Sulitjelma Turistsenter AS: 
I 2013 overtok vi ST, og har inntil siste vinter, hatt ansvaret for merking av løypene i Sulitjelma.                I 
denne perioden har vi også fått merke løypenes viktighet for vår næringsutvikling. 
Vi fikk tidlig på plass en container for gassbytte, og Kjelvassløypas tilknytning til Daja, gjør at hyttefolk 
kan kjøre skuter ned til oss for å få byttet gassflasker. Vi har også merket en økning i salget av andre 
varer, da det er mulig å komme seg ned til oss uten å måtte bytte om til bil ved skihytta eller 
Kjelvasskrysset. Vi har også avtale med Barkhald og Pedersen kjøreskole, som avholder kursinga til 
førerkort for snøskuter hos oss. De bruker også denne løypa, nettopp for å lære nye førere hvordan man 
skal opptre i slike områder. 
Området i Daja, er også regulert slik at det er mulig å etablere bensinstasjon der. Vi er inne i en prosess 
der vi ønsker å få etablert bensinpumpe hos oss, og er da helt avhengig av Kjelvassløypa for å utvikle 
denne næringen. Samtaler med svenske aktører innen skuterturisme, viser at det vil kunne bli en 
formidabel økning på turismen over til Norge og Sulitjelma med en bensinpumpe i Daja.         
Pr. i dag er eneste mulighet for tanking av drivstoff på Svensk side i Vougatjållme, 5 mil unna, og i 
Orrenjarka, 10 mil unna Pieskehaurrestugan som er et mye brukt overnattingssted for de svenske 
turistene. Ned til Daja er det 3 mil fra Pieskehaurre. 
Skal vi kunne utvikle vinterturismen i Sulitjelma, er vi avhengige av at alle spiller på samme lag, og da er 
det beklagelig at en organisasjon for natur og friluftsliv, og fylkesmannen i Nordland ikke er på dette 
laget. Det er ingen som bruker Kjelvassløypa så mye som vi gjør, da vi har løyver for leiekjøring i 
Sulitjelma. På 4 år har vi ikke sett spor etter hverken fotgjengere eller skiløpere utenfor løypa. Folk er 
derimot glade for at det er slik mulighet til å kunne komme seg ut i naturen. Ikke alle er i stand til å gå på 
ski, og det å kunne gå til fots i løypa, er en unik mulighet til å komme seg ut. 
De private klagene orker vi ikke å kommentere, ut over at det oppfordres til å se etter spor i dypsnøen 
på turløypene fra hyttene deres. 
Vi håper vårt innspill blir tatt med i vurderingen, og at fylkesmannen kan rette sitt syn mot Sulis, og 
utviklinga av næringslivet her. 
 
Bjørn Thomas Hansen, daglig leder Sulitjelma Turistsenter AS. 
 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til innstilling. 
 
PLUT- 069/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klagene tas delvis til følge.  

Kjelvassløypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne Berit 
Lesniak, Per Arne Mikkelsen, forum for natur og friluftsliv i Nordland og Fylkesmannen i Nordland: 
 
§ 1 Formål. Ordet friluftsliv tas ut. 
§ 4 c) tilleggssetning: I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen.  
§ 5 Tilleggssetning: I Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved Skihytta,   
Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun (gangfart) ved hytten som 
ligger i rød sone.  



 
For at informasjon skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages det en meny for 
SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommunes hjemmeside, der kart, forskrift og dokumentasjon 
er tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler ift dispensasjoner og kjøring til hytter.  
Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge informasjon /link til det 
svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma.  
 

Begrunnelse for vedtak og redegjørelse: 
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal forskrift 
gir kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter, jf § 4a i 
motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Bakgrunn for Kjelvassløypa, (tidligere Tilførselsløype)  
Fauske Kommune -forsøkskommune gjennom 15 år 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning initierte i 2001 et forsøksprosjekt der 8 
kommuner skulle innarbeide motorferdsel som tema i kommunedelplanens arealdel, spesifisere 
arealkategorier mht om motorferdsel skulle være tillatt eller ikke, og utarbeide utfyllende 
bestemmelser som avgrenset bruken av motorkjøretøy til særskilte løyper/ trasèer.  Forsøket varte 
helt frem til 2016. Fauske kommune var en del av forsøket som varte i 15 år. Det ble opprettet en 
løype som kalles Turistløypa i Sulitjelma fra Daja til svenskegrensen, der løypa skulle være et element 
i reiselivets satsing på scooterturisme, med mulighet for guidede turer og koble seg på løypenettet 
på svensk side. I tillegg ble Tilførselsløypa opprettet som en tilførsel til Turistløypa der hytteeiere 
som hadde dispensasjon til å kjøre til sine hytter, kunne kjøre rett inn i Tilførselsløypa og videre i 
Turistløypa. Det er et helhetlig løypenett som har fungert godt i 15 år og Fauske kommune mener 
man ikke kan se bort fra erfaringene ved forsøksordningen som Fauske har vært en del av. 
Kjelvassløypa er en del av et sammenhengende løypenett. 
 
Forskjellen fra reglene ved forsøksperioden og i dag for Kjelvassløypa (tidligere Tilførselsløype) er at 
det ikke er lov å kjøre fra hyttene og rett inn i løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby i 
Daja. Løypa er ellers helt identisk med løypa som har eksistert i 15 år under forsøksordningen. Siste 
vintersesong 2017 har Kjelvassløypa vært åpen for allmenn ferdsel etter ny forskrift. Ingenting tyder 
på at ferdselen har økt.  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert forsøksprosjektet i 2005. Evalueringen viser bla 
at mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig rekreasjonskjøring. 
Arealsoneringen og kjøringen i løypene har hatt en kanaliseringseffekt.  
 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde. Stedet har store parkeringsarealer ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og Jakobsbakken. Det er i tillegg opparbeidet en scooterparkeringsplass i Daja. 
Scooterturisme er en del av reiselivssatsingen i Fauske kommune og Kjelvassløypa er en del av 
løypenettet. Løypa er spesielt viktig for næringsutviklingen for de lokale bedriftene som er etablert i 
Daja. Fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset kjører hyttefolket i Kjelvassløypa for å 
støtte opp om næringslivet i Daja eller kjører videre i Turistløypa til Sverige. Hyttefolket parkerer sine 
scootere ved parkeringsplassen ved Skihytta og Kjelvasskrysset. I Daja er det kafè, restaurant, 
overnatting, alpinbakke og skiløyper.  
 
På sommeren er det bilvei som er åpen for allmenn ferdsel Kjelvasskrysset – Naustbukta for 
båtutsett, Skihytta – Balvatn. Det kjøres biler og ATV langs veiene og båttrafikk på Kjelvatnet. 
Fra Kjelvasskrysset til Daja er det anleggsvei som er åpen på sommeren. Området vil derfor alltid 
være disponert for noe støy. 
 
Høringen: 



Det ble til sammen sendt ut forslag til løyper samt konsekvensutredning til 122 adresser i 
høringsrunden.  Hytteeiere, organisasjoner, offentlige myndigheter og svenske samebyer samt 
myndigheter.  
Etter høringsrunden kom det 22 innspill til saken. Blant de positive innspillene var det bla kommet et 
innspill fra hytteeier Jan Olav Andersen som beskriver følgende:  «..all scootertrafikk mellom Skihytta 
og Daja passerer hytta». Dagens scootere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, 
så selv om trafikken har økt, er belastningen for miljøet redusert. Den trafikk som forekommer har 
absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta».  
Også fra Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby var det sendt inn positiv merknad: «..vi mener at 
Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en tilkomstløype til 
Fjellandsbyen vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne- er evt negative sider betydelig mindre enn 
de positive sidene». Det er i tillegg positive innspill fra Fauske Næringsforum og Sulitjelma 
Nærmiljøutvalg. Det kom ingen merknader fra Sulitjelma hytteforening på noen av løypene som ble 
lagt på høring. 
En merknad fra Berit Lesniak som klager bør også medtas:  
«..Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til prøveordningen som nå er opphørt, men 
denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. Dette var en positiv oppdagelse for meg 
som har observert den stadig økende snøscooterkjøringen rundt hytta fra slutten av 60-tallet og fram 
til i dag..». Denne merknaden underbygges av rapporten fra NINA som sier at kanalisering av 
scootertrafikk resulterte i mindre ulovlig scooterkjøring i forsøksperioden. 
 
Mottatte klager på Kjelvassløypa: 
Fauske kommune har mottatt 4 klager på opprettelse av Kjelvassløypa. Fylkesmannen i Nordland, 
Forum for natur og friluftsliv, Nordland, Berit Lesniak og Per Arne Mikkelsen.  
Punkter i klagene går igjen slik at kommunestyret velger å gi tilsvar på klagene under ett som vil 
gjelde for alle klagene.   
 
Konsekvensutredning og feil i kartgrunnlag under 1. høring:  
Klager som kom inn på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt fastsetting av 
Kjelvassløypa ble ikke behandlet av kommunen da det viste seg at det var faktafeil i 
konsekvensutredningen. Det var fremkommet at det var 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Klagen ble derfor ikke behandlet. Det riktige ant hytter var 1 hytte i rød sone og 8 hytter i 
gul sone. Det viste seg at det var tatt med naust i kartleggingen som «hytter», dermed vil det totalt 
sett være færre hytter i influensområdet i denne konsekvensutredningen enn i første utredning. I 
tillegg er det gjort flere avbøtende tiltak.  
 
 
Fartsgrense 20 km/t og hensyn til støyømfintlig bebyggelse 
Det vises til at det ikke er samsvar mellom konsekvensutredningen der det står at det er 20 km/t i 
hele Kjelvassløypa, men som ikke er presisert i forskriften. Det medtas derfor i forskriften følgende: 
«..I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen..». 
Klagere viser til at det ikke var medtatt en vurdering hvorvidt det er mulig å holde max 20 km/t. 
Fylkesmannen har derfor ikke kunnet vektlegge dette avbøtende tiltaket i saksutredningen, som er 
det viktigste punktet for redusert støybelastning for omkringliggende hytter og friluftsliv og hensynet 
til støyømfintlig bebyggelse.  
Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa. Løypa blir tråkket og sloddet slik at trasèen blir hardtråkket og det er fine 
løypeforhold.  Det vil derfor være tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Fartsgrensen er 
testet av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske kommune samt Sulitjelma Snøscooterklubb som 
ivaretar løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt beskrivelse fra Sulitjelma Snøscooterklubb 
hvordan løypene prepareres. 
I forsøksperioden gjaldt veitrafikklovens bestemmelser ift fartsgrenser:  



Under forsøksordningen var det veitrafikkloven som gjaldt.  Det var påbudt med kjelke for kjøring i 
løypa og fartsgrensen var 60 km/t med slede uten personer i.  Dersom det satt noen i sleden var 
fartsgrensen 40 km/t. Forbi hytta som ligger i rød støysone var det skiltet med privat hytte og 
fartsgrense 20 km/t.  
Når Fauske kommune setter fartsgrensen i hele Kjelvassløypa til 20 km/t i ny forskrift, vil dette få 
store positive konsekvenser ift støy for hyttebebyggelsen og sikkerhet og aktsomhet for friluftslivet. 
Fartsgrense 20 km/t mot max fartsgrense i forsøksperiode på 60 km/t.  
Hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre til/fra hyttene som ligger over 2,5 km fra brøytet vei 
må også følge skiltingen om 20 km/t den tid de kjører i løypa 
 
Skilting /informasjon 
For å sikre at flest mulig scooterfører overholder fartsgrensen i løypa skal Fauske kommune sette 
opp skilt som viser 20 km/t i Kjelvassløpa ved Skihytta, Kjelvasskrysset og i Daja. I tillegg skal det 
settes opp skilt for Gårdstun (gangfart) forbi hytten som ligger i rød støysone. Skiltingen tas med i 
forskriften. I tillegg skal det informeres godt på hjemmesiden til Fauske kommune med egen meny 
for scooterløyper slik at det er lett å finne reglene.  
 
Støyskjerm 
Som et avbøtende tiltak er det foreslått støyskjerming dersom hytteeiere i støysone ønsker det.  
Hytte i rød sone har samtykket til at løypa fortsatt kan gå forbi hytta ved Kjelvasskrysset og er blitt 
tilbudt støyskjerm. Støyskjerm kan være laget av snø eller treverk. 
Retningslinje T-1442. Statens Vegvesen, håndbok N200, NS 8175, gir eksempler på hvordan slike 
støytiltak kan utføres. Veileder for lokale støyskjermer, Statens vegvesen nr. 2008/13 gir eksempler 
på fremgangsmåte. Det kan også lages støyskjerming av snø der det lar seg gjøre. Det avtales mellom 
hytteeier, kommunen og grunneier hvordan denne kan utformes i det enkelte tilfellet.  
 
Nattestengt  
I forsøksperioden var løypa åpen mellom kl 07-23:00. I kommunens forskrift er åpningstiden redusert 
til å gjelde kl 07-22:00. Løypa er nattestengt mellom kl 22:00-07:00. 
 
Rasting og parkering 
Det er forbudt å raste i Kjelvassløypa. Parkering kan kun være i Kjelvasskrysset, Skihytta og Daja.  
 
Hyttefelt 
Området ved Skihytta /Kjelvasskrysset langs Kjelvassløypa er ikke definert og regulert som hyttefelt, 
men området kan defineres som spredt hyttebebyggelse.  
 
Friluftsliv i formålsparagrafen i forskriften 
Fauske kommune imøtekommer å ta ut ordet friluftsliv i § 1 i forskriften.  
 
Dispensasjon for hytteeiere som har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei 
En del av Kjelvassløypa fra Skihytta til Kjelvannet og fra Kjelvasskrysset til Naustbukta blir benyttet av 
hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre bagasje til/fra sine hytter som ligger over 2,5 km fra 
brøyta vei. De kan kjøre i tidsrommet 15.okt tom andre helga i mai, mellom kl 07-24. Fartsgrenser iht 
veitrafikklovens bestemmelser.  
Det vil derfor alltid være scootertrafikk i denne delen av løypenettet. 
For de som får dispensasjon for kjøring til egen hytte er det en øvre fartsgrense på 70 km/t uten 
slede.  Slede uten folk i 60 km/t og slede med folk i 40 km/t. Alle må ta hensyn til føreforhold og 
omgivelse og man plikter å vise hensyn både til naturmiljø og mennesker.Det fremkommer av klagen 
til Per Arne Mikkelsen og Lesniak at det blandes saksopplysninger ift Kjelvassløypa og andre løyper 
som evt er på dispensasjon eller ulovlig kjøring. Det er ingen løypetrasè godkjent av Fauske 
kommune som ligger 16 m fra hytten. Hytten til Mikkelsen ligger ca 190 m fra Kjelvassløypa. De som 



får dispensasjon for kjøring til hytter, skal følge oppmerkede traseer så langt det lar seg gjøre, 
deretter skal det kjøres korteste vei til hytta. 
 
For å ta hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet med hensyn til støy og andre ulemper blir 
løypa regulert med følgende regler: 

· 20 km/t i hele Kjelvassløypa 
· Skiltes 20 km/t ved Skihytta, Kjelvasskrysset og Daja, samt Gårdstun ved hytte i rød 

sone 
· Hengere skal parkeres ved scooterparkeringen i Daja 
· Det er forbudt å kjøre i løypa fra kl 22-07 
· Det skal tilbys støyskjerming til hytter i støysone (iht avtale mellom kommunen, 

grunneier og hytteeier) 
· Det er ikke lov å raste i Kjelvassløypa eller parkere. Dvs at det kun er lov å stoppe 

ved Skihytta, Kjelvasskrysset, Daja. 
· Det er kun lov å kjøre på snødekt mark og kommunen kan stenge løypa dersom det 

oppstår forhold som gjøre det nødvendig. Kommunen skal stenge løypa hvis 
reindriftsnæringa ber om det i hensyn til reindrifta.  

 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store deler av 
løypa går på islagt vann og vei. 
Kjelvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra vei (fylkes- og kommunal vei /parkeringsplasser ). 
Veiene er allerede etablerte støykilder. Slik sett blir det ikke etablert ny støy over store deler av 
løypenettets influensområde.  
 
Støymålinger:  
Det henvises til at det ikke er utført støymålinger i området de siste 10 årene. Det finnes i dag ingen 
støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med scooter i fastsatte løyper. Departementets 
retningslinjer anbefaler derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner benyttes. Disse 
grenseverdiene har Fauske kommune benyttet i konsekvensutredningen. Det er i veiledningen angitt 
2 støysoner: rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og gul sone: en vurderingssone hvor støyende aktivitet kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Som tidligere beskrevet har hytte i rød sone samtykket til at 
løypa kunne gå forbi hytta. Kommunen fikk ikke gjennomslag for å opprette en avbøtende løype – 
«Rørgata» av grunneier.  
 
Støy på en motorsportbane kan ikke sammenlignes med støy i løyper fastsatt til fornøyelseskjøring. 
Det er andre type scootere som benyttes på baner og som støyer mange ganger og forurenser 
mange ganger mer enn scootere til fornøyelseskjøring. Dagens scootere, som 4-taktere, går meget 
stille sammenlignet med gamle scootere og scootere til motorsport. Veiledningen kommunen har 
brukt ift støy i konsekvensutredningen er derfor vurdert meget strengt.  
 
Reindriftsnæringa:  
Reindriftsnæringa har vært involvert i prosessen rundt både Kjelvassløypa og de andre løypene.  
Løypa skal kun være åpen ved snødekt mark. Dette kan være ulikt fra år til år. 
Reindriftsnæringa, ved Balvatn reinbeitedistrikt har samtykket til at alle løyper kan være åpen til 5. 
mai iht forskriften. Reindriftsnæringa mente for øvrig at man måtte kunne kjøre når det var snødekt 
mark og at det ikke trengtes å reguleres av datoer, vintrene er ulike fra år til år. Kommunen kunne ha 
satt åpningsdatoen av løypa til oktober (slik det blir gjort med de som søker dispensasjon til hyttene 
sine, men har valgt å sette datoen til 1/12 av hensyn til innspill i saken. Uansett om datoen er satt til 
1. des, vil ikke løypa bli åpnet av Fauske kommune så lenge det ikke er snødekt mark og forhold som 
tilsier at løypa kan åpnes.  
Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens §3 e).  



 
 
Friluftslivet: 
I forhold til friluftslivet henvises det til begrunnelsen i kommunestyrets vedtak. I tillegg  
kjører Fjellfarer 3,4 mil skiløyper for Fauske kommune hvert år. Ifm Kobberløpet blir det kjørt opp 4,3 
mil skiløyper. Det er store skiområder man kan bevege seg i der det ikke er scooterløyper. Fauske 
kommune bestreber seg på å berøre friluftslivet minst mulig og det er korte strekninger 
Kjelvassløypa går parallelt med skiløype. Kommunen har i sin planlegging søkt å unngå at 
snøscooterløyper blir lagt i de mest populære utfartsområdene for skigåere.  Dette har gått fint i 16 
år. Sulitjelma har enorme fjellområder med «stille områder» og med tilgang til 3 nasjonalparker. 
Friluftslivet er derfor ivaretatt på en god måte.  
 
Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor andel av kommunen fritt for snøscootertrafikk har 
man tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som søker stillhet og ro vil det 
være rikelige områder å oppleve dette. 
 
Skulle det i fremtiden vise seg at det oppstår utålelige konflikter mellom brukergrupper kan 
kommunen stenge løypen. En snøscooterløype er et fullt ut reversibelt tiltak som kan stenges når 
behovene oppstår gjennom forskriftsbestemmelsen.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også mulighetene for 
en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at muligheten for effektiv 
håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i naturoppsynslovens § 2 at dette er en 
av oppgavene oppsynet skal føre kontroll med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO 
fullmakt til å bruke forskjellige hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan 
drives effektivt. I tillegg har politiet den samme myndighet. 
 
Naturmangfold 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, 
kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.» 
 
 «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for 
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der 
løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.» 
Naturmangfoldlovens formålsparagraf sier følgende: «Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» For alle saker som berører 
naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av 
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Naturmangfoldloven § 8: «§ 
8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge  
vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.» 
Kunnskap er innhentet fra tilgjengelige databaser (Naturbase Miljødirektoratet og artskart-



artdatabanken, Skredatlas, Skog og Landskap, Nordatlas). Videre er det lagt vekt på erfaring og lokal 
kunnskap gjennom mange år med løyper for snøscooterkjøring. Løypen har vært en del av 
forsøksordningen i 15 år samt 1 år med allmenn ferdsel.  
 
Kunnskapsgrunnlaget relatert til påvirkningen fra løypenettet vurderes som tilstrekkelig. 
Reindriftsnæringen vurderer ikke området som belastende for næringen og det er ikke et 
kalvingsområde. Fauske kommune har brukt de kilder som er aktuelle for temaet og mener kravet til 
kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. Løypeforslaget er plassert slik i terrenget at det er i minst mulig 
konflikt med sårbar natur og det skal kjøres på snødekt mark.  
 
Virkninger, eller effekter av løypene på naturmangfoldet 
En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er derfor ikke 
stor sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen. Snøen isolerer mellom 
kjøretøyet og overflata. Kommunen vil ikke åpne løypene før det er tilstrekkelig snødekke. De 
eventuelle effekter av seinere snøsmelting i løypetraseen er til å leve med. 
 
Noen arter har stor toleranse for forstyrrelser, andre ikke. Det er ingen entydige konklusjoner på 
hvilke effekter løypene kan føre til på dyrelivet. Det er ikke registrert rødlistede dyrearter, men det 
er registrert planter av betydning iht konsekvensutredning. Dette er planter som er snødekt om 
vinteren. Løypa stenges hvis snødekket forsvinner.  
 
Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m) ikke er 
grunn til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt naturmangfold, slik § 9 
skal forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og stenging av løyper på våren er brukt 
som avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  
 
Kjelvassløypa vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter. 
 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Fauske kommune 
vurderer det slik at løypene ikke vil medføre skade på naturmangfoldet. Naturmangfoldlovens § 11 
vil derfor ikke være aktuell. 
  
Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering vil bli lagt til grunn i 
forbindelse med driften av Kjelvassløypa. Dette vil blant annet gjelde i forbindelse med skilting, 
merking, preparering og parkering. Avbøtende tiltak benyttet for å oppfylle § 12 er lokalisering og 
valg av traséer, tidspunkt for aktivitet og driftsmetoder. Disse avbøtende tiltakene følger forskrift for 
kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune.  Ikke-permanente løypemerker skal samles 
inn ved sesongslutt. (Se vedlagt beskrivelse av preparering fra Sulitjelma Snøscooterklubb).  
 
Landskap: 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store deler av 
løypa går på islagt vann og vei. Midlertidige merker og skilt blir fjernet ved stenging av løypene. En av 
grunnforutsetningene for løypa er at den legges på snødekt mark. Kjøresporene vil derfor være borte 
når snøen smelter. Løypa trenger ikke terrenginngrep. Det er eksisterende løype der i dag og den vil 
ikke få negative konsekvenser for landskapet.  
 
Åpen løype for allmenn ferdsel / tilførselsløype 
Selv om løypa må iht forskrift være åpen for allmenn ferdsel kan man ikke forutsi om 
scootertrafikken kommer til å bli betydelig større i denne delen av løypenettet. Vi tror at med 
bakgrunn i at løypa er godt innarbeidet som en Tilførselsløype med de begrensninger som er medtatt 
i forskriften vil løypa mest sannsynlig fortsatt blir brukt som en tilførselsløype av hyttefolk som 



parkerer sine scootere ved Skihytta og Kjelvasskrysset.  
 
Eksempel: Konsekvensen dersom løypa stenges og hytteeiere som har sine scootere parkert ved 
Skihytta skulle ta seg en tur i Turistløya: 
 

1. Hytteeier må ha tilgang til henger. (Vanligvis har hytteeiere ikke hengere stående på 
fjellet, de henter henger når sesongen er over og transporterer scooteren fra fjellet. 
Henger er ikke lov å parkere ved Skihytta ).  

2. Hytteeier må først kjøre bil til Daja og hente henger og kjøre til Skihytta. (Hytteeier må 
ha henger med på fjellet dersom de ønsker å kjøre i Turistløypa).  

3. Laste scooter på henger og kjøre tilbake til Daja. 
4. Laste av scooter i Daja for å kjøre i Turistløypa. 
5. Etter endt tur må de laste scooter på henger. 
6. Kjøre med bil og henger tilbake til Skihytta. 
7. Laste av scooteren. 
8. Kjøre hengeren til Daja (ikke lov å parkere den ved Skihytta) 
9. Kjøre bilen til Skihytta. 

 
Selv om det ikke er lov å kjøre under opphold på hytta, har en lov å kjøre før og etter opphold. 
Hytteeiere har scooterne naturlig parkert på Skihytta og i Kjelvasskrysset.  
 
Miljømessig /utslipp er dette mye mer belastende for naturen enn å benytte Kjelvassløypa   til Daja.  
I tillegg er det å opprettholde denne løypa svært viktig for næringslivet i Daja (se vedlegg). 
Dersom løypa stenges kan det resultere i ulovlig kjøring overalt. Å kanalisere lovlig scooterkjøring 
mener kommunen er det mest fornuftige. (jf rapport NINA).  
Enn annen konsekvens blir parkeringsareal. Dersom alle hytteeiere som ønsker å kjøre i Turistløypa 
skal ta hengere med seg kan det bli kapasitetsproblemer på parkeringsplassene.  
 
Forebygge ulovlig kjøring og informasjon til scooterførere og andre:  
Fauske kommune kan bli bedre på informasjon som gjelder reglene for scooterløypene. 
Kommunestyret tar derfor inn i vedtaket følgende: «…Forskrift og kart for alle skuterløyper i Fauske 
kommune skal informeres om på forsiden på hjemmesiden – med egen meny for SKUTERLØYPER. 
Bedre informasjon bør kunne forebygge uønsket kjøring og at alle vet hvor det er lovlig å kjøre og 
hvilke regler som gjelder. Med god skilting og skille mellom skiløyper og scooterløyper skal dette la 
seg gjøre. Det er en forutsetning for å lykkes at alle tar hensyn til hverandre enten man går på ski 
eller kjører scooter.  Fauske kommune har et særskilt ansvar for at merkingen gjennomføres på en 
informativ måte.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også mulighetene for 
en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at muligheten for effektiv 
håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i naturoppsynslovens § 2 at dette er en 
av oppgavene oppsynet skal føre kontroll med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO 
fullmakt til å bruke forskjellige hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan 
drives effektivt. I tillegg har politiet den samme myndighet. 
 
 
Konklusjon  
Kjelvassløypa opprettholdes med de avbøtende tiltak som vedtas i forskrift. Klagene tas derved i all 
hovedsak ikke til følge. Det tas inn noen endringer i forskriften i vedtaket.  
Beslutningsgrunnlaget er basert på erfaringer i den tid løypa har vært åpen i 16 år, siste året for 
allmenn ferdsel og i tillegg er det gjort betydelige avbøtende tiltak for å ta hensyn til hytteeiere og 



friluftslivet.  
Fauske kommune satser på vinter-/ scooterturisme og næringsutvikling. Kjelvassløypa er en del av en 
helhetlig løypeplan og ønskes fortsatt å kunne benyttes spesielt for næringsutvikling i kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Sulitjelma Snøscooterklubb angående preparering av løypenett og 20 km/t 
Sulitjelma Turistsenter angående næringsutvikling 
 
 
 

                                                        
 

Sulitjelma Snøscooterklubb 
    
Scooterklubbens tiltak for å kunne holde maks-hastiget til 20 km/t i tilførselsløypa. 
 
Erfaringer gjennom sesongen 2016 – 2017, hvor Sulitjelma Scooterklubb har hatt anbudet med 
merking og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull påfyll av 
kunnskap hva angår løyptraceens beskaffenhet i forhold til støy. 
Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. 
Med et fast og slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kjelke/sluffe, å holde jevn 
hastighet med hastighetsgrense 20 km/t. 
Erfaringer fra turistløypa har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på gasspådrag før 
dump i løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter etter hverandre gir dette 
påfølgende reguleringer av gasspådrag som gir ujevn kjøring. Ved jevnlig slodding av traceens 
”problemområder” har dette løst seg.  
 
11.06.2017 
Mvh                                                 
 
John Gunnar Olsen                      Åge Jørgensen 
Formann                                       Sekretær 
 
 
Uttalelse fra Sulitjelma Turistsenter AS: 
I 2013 overtok vi ST, og har inntil siste vinter, hatt ansvaret for merking av løypene i Sulitjelma.                
I denne perioden har vi også fått merke løypenes viktighet for vår næringsutvikling. 
Vi fikk tidlig på plass en container for gassbytte, og Kjelvassløypas tilknytning til Daja, gjør at 
hyttefolk kan kjøre skuter ned til oss for å få byttet gassflasker. Vi har også merket en økning i salget 
av andre varer, da det er mulig å komme seg ned til oss uten å måtte bytte om til bil ved skihytta 
eller Kjelvasskrysset. Vi har også avtale med Barkhald og Pedersen kjøreskole, som avholder kursinga 
til førerkort for snøskuter hos oss. De bruker også denne løypa, nettopp for å lære nye førere 
hvordan man skal opptre i slike områder. 
Området i Daja, er også regulert slik at det er mulig å etablere bensinstasjon der. Vi er inne i en 
prosess der vi ønsker å få etablert bensinpumpe hos oss, og er da helt avhengig av Kjelvassløypa for å 



utvikle denne næringen. Samtaler med svenske aktører innen skuterturisme, viser at det vil kunne bli 
en formidabel økning på turismen over til Norge og Sulitjelma med en bensinpumpe i Daja.         
Pr. i dag er eneste mulighet for tanking av drivstoff på Svensk side i Vougatjållme, 5 mil unna, og i 
Orrenjarka, 10 mil unna Pieskehaurrestugan som er et mye brukt overnattingssted for de svenske 
turistene. Ned til Daja er det 3 mil fra Pieskehaurre. 
Skal vi kunne utvikle vinterturismen i Sulitjelma, er vi avhengige av at alle spiller på samme lag, og da 
er det beklagelig at en organisasjon for natur og friluftsliv, og fylkesmannen i Nordland ikke er på 
dette laget. Det er ingen som bruker Kjelvassløypa så mye som vi gjør, da vi har løyver for leiekjøring 
i Sulitjelma. På 4 år har vi ikke sett spor etter hverken fotgjengere eller skiløpere utenfor løypa. Folk 
er derimot glade for at det er slik mulighet til å kunne komme seg ut i naturen. Ikke alle er i stand til å 
gå på ski, og det å kunne gå til fots i løypa, er en unik mulighet til å komme seg ut. 
De private klagene orker vi ikke å kommentere, ut over at det oppfordres til å se etter spor i 
dypsnøen på turløypene fra hyttene deres. 
Vi håper vårt innspill blir tatt med i vurderingen, og at fylkesmannen kan rette sitt syn mot Sulis, og 
utviklinga av næringslivet her. 
 
Bjørn Thomas Hansen, daglig leder Sulitjelma Turistsenter AS. 

 
Vedlegg: 
24.03.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

02.06.2017 Konsekvensutredning Kjelvassløypa siste  utkast 1351859 
 
Sammendrag:                                      
Fauske kommunestyre vedtok den 23. mars 2017, under sak 14/17, forskrift for kommunalt løypenett 
for snøskuter i Fauske kommune.   
 
Kommunestyrets vedtak kan i hht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 
4 a, siste ledd, påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato.   
 
Varsel om vedtaket ble sendt dem som hadde kommet med merknader i forbindelse med 
høringsprosessen, det ble annonsert i lokalavis og info ble lagt ut på kommunens hjemmeside, samt at 
den vedtatte forskriften ble lagt inn i Lovdata. 
 
Saksopplysninger: 
Det er kommet inn 4 klager:   

· Forum for natur og friluftsliv i Nordland, datert 17. april 2017 
· Fra Berit Lesniak, hytteeier v/Kjelvassløypa, datert 19. april 2017 
· Per Arne Mikkelsen, hytteeier v/Kjelvassløypa, datert 20. april 2017 
· Fylkesmannen i Nordland, datert 20. april 2017 

 
Alle klagene er kommet inn innen fristens utløp og skal behandles som klagesak av Planutvalget og 
Kommunestyret. 
 
Dersom klagene ikke tas til følge, skal alle dokumenter sendes Fylkesmannen i Nordland, som er 
klageinstans.  I og med at Fylkesmannen er en av klagerne, skal klagesaken videresendes til Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet for oppnevning av settefylkesmann. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hver enkelt klage er inntatt i sin helhet og er deretter kommentert.  Til sist er det en samlet vurdering og 
innstilling til vedtak. 
 



Klage fra Forum for natur og friluftsliv i Nordland, datert 17. april 2017: 
« Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) er et nettverk for 14 natur- og 
friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 medlemskap. FNF Nordland arbeider 
for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt 
viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider også for å sikre arealer 
for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske 
styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av allemannsrettighetshavere i norsk 
utmark.  
 
Naturvernforbundet i Salten, Turistforeningene i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening avd. 
Nordland har sluttet seg til denne klagen.  
 
Kommunestyret har i sak 014/17 den 23.03.2017 fattet vedtak om forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune. FNF ble orientert om vedtaket av Fauske kommune per e-post den 
31.3.2017. Forskriften omfatter løypene «Kjelvassløypa» med avgreining til Sulitjelma fjellandsby og 
«Turistløypa». Det forelå også forslag om «Nordlysløypa» «Loppaløypa» og «Rørgata», men det kom 
frem av innkomne høringsinnspill at det ikke finnes hjemmel til å vedta disse.  
 
FNF Nordland (FNF) påklager med dette kommunestyrets vedtak. FNF mener Kjelvassløypa ikke kan 
tillates og i det påfølgende begrunnes vår klage.  
 
Bakgrunn  
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal forskrift gir 
kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter, jf. § 4a i 
motorferdselloven og § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
I proposisjonen og i merknadene til forskriftens § 4a heter det blant annet at hensynet til friluftslivet 
står i en særstilling og at kommunen skal ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen 
plikter også å ta hensyn til bolig- og hytteområder ut i fra hensyn til støy, sikkerhet og forstyrrelser. Alle 
hensyn som kommunen forpliktes å ta er angitt i § 4a tredje ledd i loven og § 4 a femte ledd i forskriften.  
 
I kommunestyrets vedtak legges det stor vekt på egen erfaring fra forsøksperioden og at «løypene ikke 
har skapt nevneverdige problem for friluftslivet i området». Men erfaringer fra forsøksordningen viste at 
støy- og trafikkbelastningen økte som følge av lovlig og ulovlig kjøring (Østdahl, T. & Skår, M. 2005). 
Omfanget av motorferdsel i utmark er etter det vi kjenner til ikke kartlagt i Fauske kommune etter 2005. 
FNF har imidlertid gjennom årene mottatt flere klager på skutertrafikken i området og det er etter vår 
oppfatning blitt mer skuterkjøring gjennom forsøksperioden. Det skyldes at det har vært tillatt å sette 
seg på skuteren på hytta og kjøre til Daja. Samtidig som at altfor mange med hytter nærmere veien enn 
2,5 km har fått kjøre fritt til hytta.  
 
Etter ny motorferdsellov og nasjonal forskrift kan det ikke lenger tillates en videreføring av praksisen og 
reglene som omfattet Turistløypa og Tilførselsløypa. Nå må snøskuterkjøring foregå i faste angitte 
traseer, åpen for allmennheten. Kjøring fra hyttene og inn på løypene kan ikke lenger tillates. 
Kommunen kan heller ikke gi dispensasjon for kjøring fra hytter til løypene. Det er kun transport av 
bagasje og utstyr til hytter over 2,5 km fra nærmeste brøytet vei som kommunen kan gi tillatelse til.  
 
Når det etableres ei skuterløype for fornøyelseskjøring som er åpen for alle, må det forventes en økning 
i trafikk, støy og forstyrrelser. Skuterløyper gjennom hyttefelt vil være i strid med lovens intensjon og 
anbefalinger fra departementet.  
I kommunestyrets vedtak står det at Kjelvassløypa ikke vil være en attraktiv løype for allmennheten. Den 
vil begrense seg til hytteeiere og være en tilførselsløype til næringslivet i Daja og løypenettet som starter 
her. Videre pekes det på at nedsatt hastighet og forbud mot rasting begrenser bruken av løypa. Det er 



satt 20 km/t på denne løypa for å ta hensyn til støy og friluftsliv. Dessuten skal tilreisende parkere 
hengere i Daja. 
 
Kommunestyret vedtak tolkes dit at mål- og brukergruppen skal være hytteeiere som har fått 
dispensasjon for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, og som parkerer  
snøskuterne ved Kjelvasskrysset og skihytta. Kjelvassløypa skal ha sitt utgangspunkt eller start fra 
parkeringsplassene ved skihytta og Kjelvasskrysset. Det er også for å unngå at parkeringsplassene fylles 
opp med tilhengere. Det skal være slik at hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil 
til Daja for å kunne benytte løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til 
skihytta eller Kjelvasskrysset, parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. 
 
FNF mener Kjelvassløypa har negative støypåvirkning på hyttebebyggelse og at hensynsplikten overfor 
støypåvirkning ikke blir ivaretatt. Det oppfattes som uklart om avbøtende tiltak vil fungere etter hensikt. 
I tillegg er vi i tvil om regelverket vil følges og at det blir mye ulovlig kjøring fra hyttene og til løypa slik 
praksisen var i forsøksperioden.  
Videre står det i vedtaket at uten denne løypa vil omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og 
langs veien bli utsatt for økt støy, samt større utslipp og konflikter for friluftsliv og parkeringsmuligheter 
og trafikksikkerhet. FNF finner det merkelig å vedta ei skuterløype for fornøyelseskjøring gjennom et 
hytteområde og nærmest parallelt med veien, med intensjon om å få mindre trafikk på veien. Det er 
ikke utredet noe 0-alternativ som beskriver sannsynlig konsekvenser dersom løypa ikke realiseres, og 
som kan underbygge dette. 
 
Hensynet overfor fritidsboliger og støy  
Det finnes i dag ingen støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med snøskuter i fastsatte løyper. Opp 
mot støyømfintlig bebyggelse anbefales det derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner 
benyttes. I Departementets retningslinjer for behandling av støy som legges til grunn, er:  
• rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål  

• gul sone: en vurderingssone hvor støyende aktivitet kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold  
 
Løypa fra Daja til Skihytta vil ifølge kommunens utredning innebære at én hytte blir liggende i rød sone 
og åtte hytter i gul sone. Mange hytter blir derfor liggende innenfor influensområdet. Rådmannen 
anbefalte at Kjelvassløypa ikke opprettes på bakgrunn av støy og ulemper for hytteeiere i området som 
ligger innenfor rød og gul sone og i det øvrige influensområde. 
 
Avbøtende tiltak er redusert hastighet (20 km/t), skilting, restriksjon for rasting, tilbud om støyskjerming 
og kjøreforbud mellom kl. 23:00-07:00. Hvorvidt 20 km/t er realistisk å håndheve gjennom hele løypa er 
usikkert. Fylkesmannen har tidligere påpekt at flere høringsuttalelser tilsa at det ikke er mulig å 
gjennomføre tur med kjelke og last i løypa og holde maksimalt 20 km/t. Og i tilfeller hvor det kjøres i 
høyere hastigheter vil støysonen og støybelastningen overfor hyttebebyggelse øke. Når det gjelder 
tilbud om støyskjerming er det uvisst hvordan dette skal utføres i praksis.  
 
FNF kan ikke se at de nevnte avbøtende tiltak vil ha tilstrekkelig effekt for å ivareta hensynsplikten 
kommunen er satt til å ivareta etter lov og forskrift.  
 
Hensynet til friluftsliv og naturmangfold  
I kommunens utredning for Tilførselsløypa i 2016 var konsekvensene satt til -3 stor negativ for friluftsliv. 
For Kjelvassløypa, som berører samme området som Tilførselsløypa, er konsekvensene nå justert til +1 
små positiv. Det er altså foretatt en betydelig justering i konsekvensvurderingen uten at det blir gjort 
rede for. Her er det all grunn til å spørre om hvorfor løypeforslaget skal en positiv konsekvens for 
friluftslivet. FNF er uenig i denne vurderingen og mener beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig som 



det forutsettes etter loven. 
  
Når det gjelder konsekvensutredningen for naturmangfold gir den et dårlig bilde på konsekvensene av 
løypeforslagene. Kommunene skal ta hensyn til naturmangfold når de skal fastsette løyper for 
snøskuterkjøring. Dette følger av motorferdselloven § 4a, tredje ledd. Det er en forutsetning at 
kommunene utreder virkningene løypene vil ha for naturmangfold i influensområdet til 
snøskuterløypene. Der slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold må det i nødvendig grad 
innhentes ny kunnskap. Utredningen bør gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av 
personer med relevant faglig kompetanse. 
  
For å kunne ta de nødvendige hensyn må det foreligge et godt kunnskapsgrunnlag før et vedtak kan 
fattes. Å vise til tilgjengelig informasjon i naturbase er ikke tilstrekkelig. Kommunen har redegjort for 
naturverdiene, men har i liten grad vurdert effektene på naturmangfoldet. Det henvises i den 
sammenheng til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8-12). 
 
Forskriftens formålsparagraf (§ 1)  
Formålsparagrafen (§ 1) i forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter Fauske kommune, Nordland, 
lyder følgende: «Formålet med denne forskriften er ut i fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og 
legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.»  
FNF mener at friluftsliv må ut av forskriften, fordi dette er i strid med lovens intensjon og nasjonal 
friluftslivspolitikk. Kommunen har hjemmel til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter og 
denne hjemmelen skal ikke brukes til å fremme friluftsliv. Motorisert ferdsel har aldri vært under 
friluftslivsbegrepet, hvilket alle Stortingsmeldinger om friluftsliv har vært tydelig på. I den siste 
stortingsmeldingen, Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som kilde til livskvalitet, defineres friluftsliv 
følgende: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse». Denne definisjonen ble også lagt til grunn i den første stortingsmeldingen om 
friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001. Videre står det at «Motorisert ferdsel 
omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken.».  
Og i kapittel 4.4 står det følgende: «Motorferdsel i utmark kan påvirke friluftslivet negativt på flere 
måter. Motoriserte fremkomstmidler skaper støy og er forurensende, og oppleves sjenerende for mange 
friluftslivsutøvere.».  
I vedtaket vises det til at det er mange friluftslivstilbud og tilrettelegginger i Sulitjelma og at friluftsliv 
derfor blir ivaretatt. Dette betyr jo at det også i vedtaket gjøres et skille mellom friluftsliv og 
snøskuterkjøring.  
 
FNF finner ingen begrunnelse for at friluftsliv skal omfattes av selve formålet. Friluftsliv må tas ut av 
formålsparagrafen. 
 
Konklusjon  
• FNF mener at det ikke kan etableres snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i hyttefeltet, jf. 
hensynsplikten overfor hytte- og boligområder.  
 
• Beslutningsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig.  
Kjelvassløypa er i konsekvensutredning gitt en positiv konsekvens (+1) for friluftslivet. FNF finner ingen 
grunn til dette. Kommunestyret har derfor fattet vedtak basert på en feil vurdering i 
konsekvensutredningen. 
 
Dette omfatter også for naturmangfold. Å bare vise til tilgjengelig informasjon i naturbase gir ikke et 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 
 
• FNF kan ikke se at de nevnte avbøtende tiltak for hyttebebyggelse, støy og friluftsliv vil ha ønsket 
effekt i forhold til hensynene kommunen skal ta.  



 
• Det kan ikke vedtas en forskrift som har friluftsliv i formålsparagrafen. Motorisert ferdsel faller ikke 
under friluftslivsbegrepet. Det vises til samtlige Stortingsmeldinger og fagkunnskap om friluftsliv.» 
 
Merknader/anbefalinger: 
Klagen går ut på at Fauske kommune ikke har tatt hensyn til støypåvirkning til hyttebebyggelse ved å 
åpne snøskuterkjøring i et hytteområde med 1 hytte  innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone.  
FNF finner vedtaket i strid med lovhjemmel for fastsettelse av snøskuterløyper.  Snøskuterløyper 
gjennom hyttefelt vil være i strid med lovens intensjon og veiledning fra departementet.  
 
FNF hevder at Fauske kommune under forsøk med lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark har 
hatt fri kjøring med snøskuter til og fra hytter.  Dette er ikke riktig.  Det har aldri vært fri kjøring til hytter 
i Fauske kommune.  Kommunedelplan med tema motorferdsel med tilhørende bestemmelser/vilkår 
som ble vedtatt i 2001 inneholdt bestemmelser/vilkår for kjøring med motorkjøretøyer i utmark. Disse 
omfattet også kjøring til hytter og kjøring i tilførselsløypa. En måtte oppfylle krav, bl a 2,5 km-regelen, 
for å kunne kjøre til hytter beliggende i Fauske kommune. 
 
Rådmannen presiserte i saksfremlegget i forbindelse med oppretting av løyper for kjøring med 
snøskuter på vinterføre at for de løypene som ble vedtatt så gjelder det kjøring for allmennheten og ikke 
kun for hytteeiere.  Det samme gjelder at det ikke er tillatt å kjøre fra hytte til løypa.  Dette kan 
kommunen ikke gi tillatelse til i hht motorferdselloven og forskrift for bruk av kjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag § 4 a. 
 
Dette er opplysninger som var kjent da saken ble behandlet den 23.3.2017. 
 
§ 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag lyder bl a: 
 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og 
kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre» 
 
Rådmannen valgte i sin innstilling ved behandlingen av saken den 23. mars 2017 etter en faglig 
vurdering,  å fjerne Kjelvassløypa fra forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
Rådmannen foreslo at bare deler av denne løype, fra Daja til Sulitjelma Fjellandsby,  skulle opprettes. 
Dette på bakgrunn av den konsekvensutredningen som kommunen har utarbeidet og ut fra de 
innkomne merknader som forelå. Kommunestyret vedtok derimot å vedta en forskrift hvor hele 
Kjelvassløypa var en del av forskriften. 
 
Fauske kommune har sendt brev til dem som eier hytten som ligger innenfor rød støysone med tilbud 
om støydempende tiltak. Det er ikke mottatt svar på denne henvendelsen. 
  
Klagen fra FNF omhandler mange av de samme vurderingene som Rådmannen gjorde ved behandlingen 
av saken og den innstilling som ble lagt fram.   
 
Klage fra Berit Lesniak, Sulitjelma, datert 19. april 2017 
«Det sies at Fauske kommune vil satse på turisme, og de kaller seg en folkehelsekommune.  I en verden 
hvor folk i stadig større grad er omgitt av støy og stress i hverdagen, er det fler og fler som søker til 
stillhet og ro i naturen. De ø nsker rekreasjon og avspenning, men det får de ikke når skuterløypa går 
rett gjennom hytteområdet, og de som ferdes på ski i de best tilgjengelige og mest benyttede 
rekreasjonsomradene i Sulitjelma-fjellet , samtidig må kjøre i samme trasse som skutertrafikken i 
tilførselsløypa. Et av argumentene for tilførselsløypa er at den vil øke trafikksikkerheten på veien. Dette 
er absurd, så lenge de miljø messige ulempene skyves ut i naturen. Og det man eventuelt avlaster på 



veien, belaster man naturen (og de som bruker den) med. 
Skiløperne opplever  å måtte puste inn eksos, plages av støy,  og stresset ved at skutere passerer svært 
nært dem og/eller ødelegger skiløypene . 
Så lenge man har så vel harde som myke brukere i samme trasse, vil det alltid være fare for ulykker - 
enten ved uhell eller uaktsomhet, og jo flere brukere, desto stø rre fare . 
Jeg kan ikke se at sikkerheten for skiløpere er ivaretatt, spesielt ikke i området nedenfor Skihytta, hvor 
flere skuterløyper/skiløyper krysser hverandre i et kryss med løyper i fire retninger. 
 
Kommunen  påpekte  i en telefonsamtale  i vinter  at de  ikke hadde  kjennskap til skuterløypa som går 
fra  parkeringsplassen  og kommer  ut i løypa fra  Skihytta, ei heller skuterløypa  som krysser disse to 
løypene og går mot Annabekken . Dette krysset ligger i en dump i bunnen av to bratte bakker, og som 
fortsetter  i enda en bakke. Løypa fra parkeringsplassen  er den absolutt mest brukte skuterløypa  ned 
mot Rundvannet , og i følge  kommunen er verken  den eller lø ypa  mot Annabekken  lovlig.  Greit at det 
er Politiet og Statens Naturoppsyn som skal håndheve at forskriften  skal følges,  men jeg  kan ikke se  at  
kommunen  har gått  ut med informasjon  om  at disse  løypene  er  ulovlige, og det finnes  heller  ikke 
skilting  i området  som opplyser  om  det. 

I   I 
Ved hytta mi er støyen fra skutertrafikk en svært plagsom ettersom det er bratte bakker i løypa og 
mange gasser på for å komme seg opp. Kommunen nevner støyskjerming som et alternativ . Hvordan 
har man tenkt å få det på plass? Er det en ny Berlin-mur de tenker å oppføre gjennom hytteområdet? 
Enhver form for støyskjerming vil være svært skjemmende - en visuell forurensing - særlig ettersom den 
må være svært høy for å nå over snøen om vinteren.  Dermed vil  den  bli enda  mer skjemmende  om 
sommeren. 
Stølyskjermer kan også komme til å påvirke hvordan snøen !egger seg i området . Det kan by på 
overraskelser både for hytteeiere og de som bruker l¢ypene». 
 
Merknader /anbefalinger: 
Lesniak tar i sin klage tatt opp dette med støy og forurensing i forbindelse med snøskuterløyper som er 
tilrettelagt for offentligheten.  Hun kommenterer også sikkerhet for barn, skiløper og snøskuterkjørere.  
 
Det er riktig av kommunen ikke har kjennskap til at det er etablert andre løyper enn dem som er 
inntegnet i kart.  For dem som innehar dispensasjon for kjøring til hytter, skal ekisterende traseer med 
korteste vei til hytta benyttes.  At det i denne forbindelse kan være etablert løyper kan være mulig, men 
det er ulovlig for allmennheten å kjøre i disse løypene.  Her er det kun den trase som er inntegnet i kart 
som fulgte kommunestyresaken som er lovlig. 
 
Rådmannen valgte i sin innstilling til kommunestyre den 23.03.2017 å fjerne deler av Kjelvassløypa fra 
forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune.  Rådmannen fant at bare en løype 
fra Daja og fram til Sulitjelma Fjellandsby.  Dette bl a på grunn av de hensyn kommunen plikter å ta i 
forbindelse med støy, sikkerhet og forsyrrelser, jfr. § 4 a, 3. ledd i loven og § 4 a, 5. ledd i forskriften. 
 
Klage fra Per Arne Mikkelsen, Fauske, datert 20. april 2017 
«Viser til: 
Mitt høringsbrev av 14.01.2017 
Deres brev av 29.03.2017 m/vedtatt Forskrift av 23.03.2017 og sakspapirer, mottatt her 04.04.2017. 
 
Til dokumentene: 
I vedlagt Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, forekommer det feil, 
sammenlignet med kommunestyrets vedtak. Det tar jeg opp i punktet: Endringer i forskriften. 
 
Ut fra helhetstenkning for natur, miljø og friluftsliv, må hensyn til de forpliktende målsettinger, krav og 



hensyn i gjeldende Avtaler, Lover, Forskrifter og bestemmelser også gjenspeiles i lokale vedtak og tiltak! 
Det er kommunens ansvar å følge opp det! Det synes ikke være tilfelle i denne saken! 
 
Jeg klager med dette på kommunestyrets vedtak om oppretting av Kjelvassløypa, skuterløype for  
fornøyelseskjøring fra Daja til Skihytta, med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby. 
 
Rådmannen har i sin saksbehandling innstilt på at Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter for 
Turistløypa og Fjellandsbyløypa, vedtas. Kjelvassløypa opprettes ikke! 
Begrunnelsen for ikke å opprette Kjelvassløypa, er at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til 
hyttebebyggelsen i området når det gjelder støy og ulemper. 
 
Kommunestyret har likevel valgt å vedta Kjelvassløypa, uten at det i vedtaket er vist til 
dokumentasjon som viser at lov- og regelverkets krav og hensyn til kunnskapsinnhenting, vurderinger av 
ulemper, påvirkning og samlet belastning i influensområdet er godt nok ivaretatt. 
Det stilles strenge krav til dokumentasjon og begrunnelse i vedtaket for oppfyllelse av betingelser som 
er nødvendig for en god og kunnskapsbasert forvaltning! Disse punktene er ikke oppfylt. 
 
Jeg vil hevde at beslutningsgrunnlaget ikke er godt nok og at vedtaket er gjort på sviktende/feil 
grunnlag. I fra første til andre konsekvensutredning er det store avvik i verdsetting på flere områder til 
fordel for fastsetting av skuterløype. 
Forholdene er ikke endret og det finnes ikke dokumentasjon på at det er foretatt ny 
kunnskapsinnhenting eller sikret egnet og tilstrekkelig avbøtende tiltak som gir grunnlag for en annen 
vurdering. 
Noen av begrunnelsene for oppretting av Kjelvassløypa virker også direkte ”konstruert for saken”: 
 
”Kjøring med tilhenger/skuter på veien og parkering vil øke trafikken og støyen for omkringliggende 
hytter ved parkeringsplassene og langs veien, øke utslipp og skape konflikter til øvrig friluftsliv (!!??)og 
parkeringsmuligheter.” 
For å redusere ovennevnte problemer og i tillegg ”lette” problemene for hytteeiere og skuterkjøring, 
vedtas det altså i stedet oppretting av skuterløype for fornøyelseskjøring i utmark!! 
For meg fortoner det seg som at det vil bli mer trafikk, støy og utslipp på alle områder, når løypa vil gå 
gjennom et frilufts- og hytteområde, nesten parallelt med veien i hele løypas lengde! 
”Løypa vil ikke være valgt turløype for allmennheten, men en tilførselsløype til støtte for næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her.” 
Det finnes ikke grunnlag i Forskriftens § 4 for slik argumentasjon og det strider mot at kommunestyret 
kun ”har myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring”. 
”Løypa har i mange år blitt brukt for hytteeiere med gyldig dispensasjon for kjøring til hytte..” 
”Forsøksordning: Hytteeierne har kunnet kjøre fra hytta til Tilførselsløypa og Daja…. ikke skapt 
nevneverdige problemer”. 
”Disse løypene vil ikke ha noen andre hensyn å ta nå enn tidligere”. 
Dette er argumenter det heller ikke finnes grunnlag for i Forskriftens § 4. Her heter det derimot: 
Bestemmelsen kan heller ikke brukes som grunnlag for dispensasjonskjøring eller hytteeiere som ønsker 
å kjøre fra hytta til løypa”. Det er ikke nok med forsøk og synsing! 
 
Bolig-/hyttefelt: 
Kommunen har i konsekvensutredning kun angitt avstander fra løypa til hytter langs traseen. Det er ikke 
sagt noe om andre ulemper. Jeg ser for meg at Kjelvassløypa vil kunne medføre økt og i perioder stor 
skutertrafikk for ganske mange hytteeiere. Det vil føre med seg store ulemper ved bruk av nær-
/hytteområdet til rekreasjon og avslapping. 
 
Egne erfaringer, høstet som hytteeier i nærområdet til Tilførselsløypa, er nok at både støy- og 
trafikkbelastning, både for lovlig og ulovlig kjøring, er stor. Særlig stor blir støyen ved stor fart og 



”aksing” opp de bratte kneikene til Skihytta eller parkeringsplassen. Løypa gjør der en sving slik at 
skuterstøyen kommer i rett linje mot hytta jeg eier. Det er derfor ikke tilstrekkelig bare å måle antall 
meter til siden fra skuterløypa for å få et totalbilde av støypåvirkningen. Separate støymålinger må også 
gjennomføres! Det vil nok også endre støysonebildet. 
Maksimal hastig i løypa er satt til 20 km/t. Med tung last på skuter/slede og kanskje i tillegg tungt føre, 
synes det nesten umulig å komme seg opp de bratte kneikene i angitt hastighet. 
Hastighet på 20 km/t i dette området virker derfor urealistisk og useriøst og gjør etterlevelsen og 
håndhevelsen av forskriften vanskelig, for ikke å si umulig! Det finnes heller ikke redegjort for hvordan 
”en effektiv håndhevelse av regelverket” skal foregå, noe kommunen er pålagt å vise. 
(Se Merknad til Forskriften). 
 
Området er bratt og uoversiktlig med flere krysningspunkt for skuter- og skiløyper. Det er nært 
parkeringsplass og det kan være stor trafikk av små og store skiløpere og barn i pulk. Siden det er så 
bratt, er det også til tider et yndet sted som akebakke for barn. 
Jeg har vært hundeeier med trekkhund og pulk i mange år og vi har opplevd ”nestenpåkjørsler” fra 
skuter flere ganger, når de kommer i ”god fart” opp over bakkekammen. 
Ulykker med skuter/skiløpere har forekommet i området! Alt dette går på sikkerheten løs! 
 
Avbøtende tiltak som for eksempel støyskjerming, synes ikke å kunne tilfredsstille de krav og hensyn 
som lov- og regelverk setter. Jeg tviler på om det i praksis vil være mulig med et egnet og effektivt tiltak, 
da løypene ”ikke skal kreve terrenginngrep”, eller gi ”permanente spor i barmarksesongen”. 
 
Det er ytterligere mangler her, da det fra kommunens side ikke er tatt stilling til eller dokumentert 
hvordan dette eventuelt skal kunne løses med plassering, materiellvalg eller utseende. 
Avhengig av løsning, vil også Plan- og bygningsloven § 85 kunne komme til anvendelse, med hensyn til 
bl.a. friluftsliv, allemannsretten og allmenn ferdsel. (Friluftsloven). Kommunen har derfor heller ikke 
kunnet vurdere konsekvenser for nærmiljøet og naturen, noe som skal dokumenteres! 
 
I påska 2017 registrerte jeg hver dag en god del skuterkjøring i Tilførselsløypa i hytteområdet ved 
Kjelvannet, der maks.fart nok var godt over 20 km/t. Jeg så også noen som nok prøvde å holde 
fartsgrensa, men ble stående fast i kneika. 
Dessuten var det mye ulovlig kjøring mellom hyttene, bl.a. flere ”snarveier” fra Skihytta mot 
parkeringsplass og Kjelvasskrysset. 
 
Det førte til at jeg har skutertrasèer på 3 sider av hytta og nærmeste ”etablerte” trasè er vel 16 meter 
fra hytteveggen. Tid for kjøreforbud ble flere dager heller ikke overholdt. 
En slik ulovlig praksis med utspring i oppretting av Kjelvassløypa, er en helt uakseptabel situasjon for 
hytteområdet! 
 
En annen ting som er verdt å nevne, er at en liten reinflokk streifet rundt i hytteområdet ved 
Kjelvatnet, Skihytta og Anna-bekken i 3 dager, tydelig på leting etter mat. Med djup snø og is- og 
skarelag nede i snøen, er det umulig for rein å grave seg ned til bakken. 
På grunn av trafikken i løypene og skuelystne skuterkjørere i hytteområdet, fikk nok ikke reinen den ro 
den burde hatt og virket urolig og stresset. Det var tydelig ingen god situasjon for reinflokken! 
Kontakt med skuterkjørere vedr. kjøring/parkering i området, var heller ikke av de mest positive 
opplevelser jeg har hatt i friluftslivsområdene i Sulitjelma!! 
 
Naturmangfold: 
Naturmangfoldlovens virkeområde omfatter alle offentlige beslutninger og tiltak som berører 
naturmangfold og kommunen skal foreta en selvstendig konkret vurdering av hvilken påvirkning tiltaket 
vil ha for mangfoldet. Effektvurderinger og avbøtende tiltak skal være basert på naturvitenskaplige 
undersøkelser og erfaringsbasert kunnskap. Ikke lett uten konkrete løsninger! 



 
Det foreligger ikke dokumentasjon på at det er foretatt noen form for undersøkelser eller 
vurderinger av løypas virkning på naturmangfoldet i influensområdet, gjort etter  
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, §§ 8-12. Bare å sjekke naturbaser er ikke godt nok! 
 
Fra snøen kommer om høsten til utpå vinteren, er en meget sårbar tid for naturmangfoldet/fugle- og 
dyreliv. Kulde og snø gjør at mye av mattilgangen reduseres kraftig. Samtidig kreves mye mer energi til 
aktivitet og leting etter mat. Naturen skal og må få ”hvile” i denne perioden! 
Åpning av løypa må settes til tidligst 2. januar! 
Naturmangfoldloven, § 1: Formål at naturens mangfold og økologi tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern som grunnlag for bl.a. menneskers helse og trivsel, nå og i framtida, også som grunnlag for samisk 
kultur. 
 
Jeg ser det med disse hensyn ikke mulig at kommunestyret kan overprøve sentrale forskrifter for 
reinområdet og forlenge perioden for skuter fram til 6. mai. Løypa må stenges senest 25. april! 
 
Støy: 
Lov- og forskriftsbestemmelser og Veiledning for støy-snøskuterløyper: 
Kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet og til hytteområder. 
 
Selv om det i begrunnelsen hevdes at: nedsatt hastighet, god skilting, tilbud om støyskjerming og forbud 
mot rasting gjør at kommunen har tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet i 
området, er det ikke lagt fram vurderinger/dokumentasjon på gjennomføring og om de avbøtende tiltak 
er egnet eller tilstrekkelig for å oppfylle kravene lov- og regelverk setter. (Se hytteområde). 
 
Meg bekjent er de siste støy- og trafikkmålinger for skuterkjøring utført for over 10 år siden. Med nye 
forskrifter og utvikling mot fornøyelseskjøring, er disse resultatene utdatert og helt uaktuelle som 
grunnlag for oppretting av løyper for allmennheten. Ny dokumentasjon er nødvendig! 
Støypåvirkningen vurderes sterkt redusert i den siste konsekvensutredningen. Det virker underlig at 
under stort sett samme forhold som før og med en forlenget åpningstid av løypa på 31 dager på høsten 
og 10 dager på våren, så kan støypåvirkningen i influensområdet bli redusert! 
 
Friluftsliv: 
Ved fastsetting av løypa skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Det 
er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøskuterløyper. Ikke minst som 
følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en 
særstilling. 
Kommunen skal utrede virkningen løypa vil ha for friluftsliv i influensområdet. 
Det foreligger ikke dokumentasjon på at det er gjennomført særlige tiltak som gjør at etablering av 
skuterløype kan endres fra svært negativ til positiv påvirkning for friluftslivet, som vist i 
konsekvensutredningen. 
De hensyn som det påstås er tatt, med undersøkelser, kunnskapsinnhenting og vurderinger av ulemper 
for friluftslivet, tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. 
 
I § 1 Formål i den vedtatte Forskriften, knyttes tilrettelegging for skuterkjøring til turisme, friluftsliv og 
næringsutvikling. 
Å bruke slike ”gode tiltak” som argument for tilrettelegging for fornøyelseskjøring med skuter, 
strider mot intensjon og bestemmelser i lovverket som forskriften hjemles i og er ingen god 
forvaltning! 
 
Man kan ikke ut fra Stortingsmelding 18 (2015-2016), definisjon av Friluftslivet: ”Opphold og fysisk 



aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser”, legge til rette for friluftsliv 
med argument om oppretting av skuterløyper! Aktiviteter/motorisert ferdsel omfattes ikke av Friluftsliv-
begrepet. Kommunestyret kan heller ikke omdefinere Friluftsliv-begrepet! 
Friluftsliv må derfor tas ut av § 1 i Forskriften! 
 
Stortingsmld. 18:”Friluftslivet skal være en viktig del av folkehelsepolitikken. Å bevare natur er dermed 
et viktig bidrag i folkehelsepolitikken.” 
Det tradisjonelle friluftslivet må prioriteres og ivaretas! 
 
Konklusjon: 
Med grunnlag i ovennevnte punkter vurderer jeg kommunestyrets godkjenning av Forskrift med 
hjemmel i tilviste lover og forskrifter som ugyldig, fordi det på flere områder strider mot intensjon og 
bestemmelser i lovverket som forskriften hjemles i. Vedtaket er ikke godt nok begrunnet for å ivareta 
de kravene og hensynsplikten som hjemmelen fordrer, når det gjelder sikkerhet, støy- og 
forurensningsbelastninger for friluftsliv, bolig- og hytteområder og naturmangfold. 
Kjelvassløypa kan ikke opprettes! 
 
 
Endringer Forskrift for snøskuterløyper av 23.03.2017: 
 
§ 1 Formålet… for skuterturisme og næringsutvikling. 
§ 3 a) Hele…åpnes tidligst 2. januar….. og stenges senest 25. april 
c) Det…..og kl 07:00. 
d) Kommunen kan stenge…. 
e) Kommunen skal stenge…. 
f) Motorferdsel….26. april…med 1. januar. 
§ 7 b) Strykes - (Kjelvassløypa tas ut). 
§ 8 e) Strykes - (Kjelvassløypa tas ut). 
 
Klagen bes behandlet og tatt til følge. Endringer i Forskriften bes vedtatt som foreslått over.» 
 
Merknader/anbefalinger: 
Mikkelsens klage går ut på gjeldende lovverk ikke er fulgt ved oppretting av Kjelvassløypa som løype for 
kjøring med snøskuter på vinterføre, da forskriften ikke tar tilstrekkelig hensyn til støy og andre ulemper 
for hyttebebyggelsen og friluftslivet i området. 
 
Dette er de samme vurderingene som ble lagt til grunn for Rådmannens innstilling og foreslår at klagen 
blir tatt til følge, dvs. at Kjelvassløypa tas ut av forskriften. 
 
Når det gjelder formålet med forskriften, er det i hht § 4 a ikke gitt føringer spesielt for formål.  Det er 
presisert at løypene skal være åpen for allmennheten. Ved å vedta formål hvor skuterturisme og 
næringsutvikling er nevnt, er innenfor gjeldende regelverk for løypene for kjøring for allmennheten. 
 
§ 3 d) og e) er rettet opp i hht til kommunestyrets vedtak. 
 
Klage fra Fylkesmannen i Nordland, datert 20. april 2017: 
«Vi viser til kommunens oversendelse mottatt her 31. mars 2017. 
Fylkesmannen er tilfreds med de endringer som er foretatt etter høringsrunden når det gjelder løypenes 
åpningstid (kjøreforbud 22-07) og maksimal fartsgrense på 50 km/t, samt endringen i § 3 bokstav e) om 
at kommunen skal stenge løypa dersom reinbeitedistriktet ber om dette. Ut fra foreliggende 
utredninger er vi også tilfreds med at Nordlysløypa, Loppaløypa og Rørgata ikke er vedtatt av 
kommunestyret. 



Fylkesmannen klager på Fauske kommunes fastsetting av Kjelvassløypa. Det er ikke tatt 
tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området. 

 
Kjelvassløypa 
Fylkesmannen klaget den 16. mars 2016 på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt 
fastsetting av tilførselsløypa. Begrunnelsen for klagen var at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til 
hyttebebyggelsen i området, og at det heller ikke var tatt særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Det var i klagen lagt til grunn at åtte hytter lå i rød støysone, elleve hytter innenfor gul sone 
og mange hytter nær opp til gul sone. 
 
Denne klagen ble ikke behandlet av kommunen, da det i forbindelse med forberedende klagebehandling 
ble oppdaget noen faktafeil i konsekvensutredning for tilførselsløypa når det gjaldt antall hytter i rød og 
gul støysone. Løypa ble derfor lagt ut på ny høring, og antall  hytter i rød og gul sone er endret. Antall 
hytter i influensområdet er det samme. 
 
I vår uttalelse datert 20. januar 2017 viste vi til det som ble sagt i klagen når det gjelder hvorvidt det er 
mulig å holde maksimalt 20 km/t, og påpekte at vi ikke er kjent med hvilke vurderinger kommunen har 
gjort når det gjelder dette. Vi sa at det vil være svært uheldig å vedta løype med en fartsgrense som ikke 
lar seg overholde, og forutsatte at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til 
støyømfintlig bebyggelse er vurdert. 
Det er i motorferdselforskriften § 4a tredje ledd, tredje punktum, fastsatt følgende: «Av kommunens 
vedtak skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløyper 
med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering 
etter femte ledd». 
 
Det er i merknadene til denne del av forskriften sagt følgende: «I tredje punktum stilles det krav til 
begrunnelsen i kommunens vedtak. En god begrunnelse er særlig viktig fordi vedtaket kan påklages, se 
åttende ledd. Av vedtaket skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 
snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Kommunens vurdering av hensynene i femte ledd skal også fremgå av vedtaket». 
 
Kommunestyret har i sin begrunnelse sagt bl.a. følgende når det gjelder hensyn til støyømfintlig 
bebyggelse: «Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige (i 
støysonene). Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og 
scootertrafikk, tilby støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved 
scooterparkeringen i Daja har kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy 
og ulemper for friluftslivet». 
 
Videre er det sagt at det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og 
annet friluftsliv, uten at det er sagt noe om realismen i en fartsgrense på 20  km/t. Dette til tross for det 
som er påpekt herfra, og til tross for at kommunens administrasjon i sin vurdering har sagt at det er 
riktig at det kan være vanskelig å holde 20 km/t i enkelte partier av Kjelvassløypa. 
 
Nedsatt hastighet er et viktig avbøtende tiltak når støyømfintlig bebyggelse blir berørt av 
snøscooterløyper. Utgangspunktet da må være at fartsgrensen overholdes, og Fylkesmannen kan ikke 
akseptere at det det opereres med fartsgrenser som i stor grad ikke lar seg overholde. Dette ville i stor 
grad undergrave forsøket på å finne løsninger for å unngå konflikt med hensyn til hytteområdet. 
 
Vi kan ut fra kommunens begrunnelse ikke se at det er realistisk å overholde gjeldende fartsgrense i 
Kjelvassløypa. Dette til tross for at vi ved flere anledninger har stilt spørsmål ved dette. Vi vektlegger i 
denne sammenheng at kommunens administrasjon har sagt at det kan være vanskelig å holde 20 km/t i 



enkelte partier av Kjelvassløypa. 
 
Mangelfull redegjørelse gjør at vi ikke kan legge til grunn en hastighet på maksimalt 20 km/t i 
vurderingen av løypetraséens effekt på omkringliggende bebyggelse. 
 
Kommunestyret har i sin begrunnelse bl.a. vist til at det bare er tre hytteeiere som har gitt negativ 
tilbakemelding når det gjelder Kjelvassløypa/Rørgata. Dette er ikke ensbetydende med at det ikke er 
flere hytteeiere i området som er misfornøyd med at en snøscooterløype legges i et område med så 
mange hytter. Og vi mener uansett at de interesser vi skal ivareta blir berørt i en slik grad at det er 
grunnlag for klage herfra. 
Kommunen skal ved fastsetting av snøscooterløypene bl.a. ta hensyn til bolig- og hytteområder. I 
Miljødirektoratets veileder om støy og fastsetting av løyper er det om stillhet og ro i bolig- og 
hytteområder sagt følgende: «Det er viktig å ta hensyn til støy fra snøskuterløypene der folk bor og 
oppholder seg, ved boliger, hytter og annen bebyggelse. Støy er et miljøproblem som rammer svært 
mange mennesker i Norge i dag. Nesten 1,5 millioner mennesker er utsatt for et gjennomsnittlig 
utendørs støynivå over anbefalte grenseverdier ved boligen sin. Støy er et alvorlig helseproblem og 
bidrar til redusert velvære og mistrivsel. Stress forårsaket av støy kan være en medvirkende årsak til 
forskjellige helseplager». 
 
Det er i veilederen også sagt at kommunene må være bevisst de konflikter som kan oppstå når løyper 
for fornøyelseskjøring skal fastsettes. For å kunne ta de nødvendige hensyn, og for å kunne foreta 
avveininger av hvor løypene bør lokaliseres, må kommunene ha et godt kunnskapsgrunnlag. 
Kunnskapsgrunnlaget må si noe om virkningene løypene vil gi for de ulike hensyn, herunder 
konsekvensene av støy. 
 
For å få et slikt kunnskapsgrunnlag, er det etter Fylkesmannens oppfatning åpenbart at en ved 
utredningen av konsekvensene må ta utgangspunkt i forhold som er mest mulig reelle. Det kan i 
kunnskapsgrunnlaget ikke legges til grunn en fartsgrense som ikke lar seg overholde. Dersom det er slik 
at det under de fleste forhold er nødvendig å kjøre fortere enn det fartsgrensen tilsier, må fartsgrensen 
endres. Hensynet til støyømfintlig bebyggelse må vurderes ut fra de fartsgrenser som da blir satt. 
 
Fylkesmannen finner også grunn til å påpeke at bestemmelsen i § 4 bokstav c) om redusert hastighet i 
den vedtatte forskriften ikke entydig fastsetter at fartsgrensen i hele Kjelvassløypa er 20 km/t. Dette til 
tross for at det i utredningen av konsekvensene og i saksforberedelsen for øvrig er lagt til grunn en slik 
fartsgrense. Heller ikke bestemmelsen sikrer ut fra dette at det i hele Kjelvassløypa holdes maksimalt 20 
km/t. 
 
Når det gjelder hensynet til friluftslivsinteressene i området, har kommunestyret i sin begrunnelse angitt 
områder hvor det ikke vil bli anlagt snøscooterløyper. Det er sagt at kommunen har søkt å unngå at 
snøscooterløypene blir lagt i de mest populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv. 
Kommunen har med dette vurdert betydningen av friluftslivsområdet hvor løypa legges opp mot øvrige 
friluftslivsområder i denne del av kommunen, og klagen omfatter ikke hensynet til friluftslivet. 
 
Klagen omfatter i utgangspunktet hele Kjelvassløypa, men vi ser at det etter en konkret vurdering kan 
være grunnlag for å godta deler av løypa. Kommunen bør ved sin behandling av denne klagen også 
vurdere om det er grunnlag for å vedta bare deler av løypa. 
 

Turistløypa 
I forhold til § 3a om stenging senest 5. mai, ba Fylkesmannen om at dette ble endret til 25. april i tråd 
med nasjonal forskrift: «I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om 
våren etter 25. april». Fauske kommune har ikke fått innvendinger fra reinbeitedistrikt eller samebyer på 
Turistløypa og stengetidspunkt. Dette er ikke i seg selv nok til å fravike nasjonal forskrift. Vi har 



imidlertid sett nærmere på saken, og mener at, selv om løypa krysser flere flyttleier og delvis berører 
kalvingsland, kan det argumenteres for at Turistløypa ikke går gjennom sentrale områder for kalving. 
Samebyene har kalvingsland lengre øst i Sverige, og Balvatn reinbeitedistrikt har sitt sentrale 
kalvingsland lengre sørvest.  I forhold til flyttleier bruker Balvatn hovedsakelig flyttleiene lengre sør ved 
flytting fra vinterbeiter i Sverige mot kalvingslandet. På bakgrunn av dette vurderer Fylkesmannen at 
vedtatt kommunale forskrift på dette punkt kan aksepteres, og at den ikke er i strid med nasjonal 
forskrift.» 
 
Merknader /anbefalinger: 
Når det gjelder hvorvidt det er mulig å holde en hastighet på 20 km/timen i hele Kjelvassløypa, så har 
administrasjonen vurdert det slik at i enkelte områder av løypa er vanskelig for bl a uerfarne 
snøskuterførere å holde denne fartsgrensen.   
 
Fylkesmannens klage inneholder de samme synspunkter/vurderinger som er gjort av rådmannen 
tidligere, i og med at rådmannens innstilling inneholdt å ikke tilrettelegge hele Kjelvassløypa som løype 
for kjøring med snøskuter på vinterføre for allmennheten. 
 
Konklusjon: 
I hht vedtatt forskrift er ikke  fartsgrensen i hele Kjelvassløypa 20 km/timen.  Det er kun der en passerer 
hus el hytter nærmere enn 50 m fra traseen at dette gjelder, jfr § 4 punkt c).  Øvrige deler at løypenettet 
vil ihht forskriften være 50 km/timen, og dermed andre støysoner  
 
I alle dokumenter i saken, også konsekvensutredningen for Kjelvassløypa,  er fartsgrensen oppgitt til 20 
km/time.  Rådmannen vurderer dette slik at det er «falt ut» av forskriftsteksten, og bør legges inn i den 
nye forskriften.  Selv om både forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter og 
konsekvensutredningen har vært ute på høring, er det nok konsekvensutredningen som har hatt mest 
fokus og forutsatt at dette er hensyntatt i forskriften. 
 
Eiere av hytte som ligger innenfor 20 m fra løypetraseen er tilskrevet med tilbud om støyskjerming.  Det 
er ikke mottatt svar fra hytteeiere. 
 
Rådmannen er ikke kjent med at det er foretatt støymålinger i området de siste årene. 
 
Alle klagene går ut på at opprettelsen av Kjelvassløypa utgjør bl a støyproblemer for hyttene i området 
samt støy og ulemper for friluftslivet i området.  Det er disse synspunktene Rådmannen har lagt til grunn 
i sin innstilling til Planutgvalget/kommunestyre ved behandling av saken. Rådmannens innstilling i 
inneholdt at første del av Kjelvassløypa, dvs løype fra Daja til Sulitjelma Fjellandsby kunne opprettes.  
Bakgrunnen for dette var en bedre tilrettelegging for næringslivet i området.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 



gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 



terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 



 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 



dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 



Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 



dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 



åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter vinterføre for turistløypa fra 
Daja til riksgrensen og løype fra snøskuterparkeringen i Daja og til Sulitjelma Fjellandsby 
(Fjellandsbyløypa). 

 
1. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til kommunalt løypenett for 

snøskuter i Fauske kommune: 

 
2. § 3 punkt a) endres til  

Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 2. januar (under forutsetning av snødekt 
mark) og stenges senest 5.mai. 
 

3. § 3 punkt c) endres til  

Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 22:00 og kl 07:00 
 

4. § 3 punkt e) endres til  

Kommunen skal stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om 



dette av hensyn til reindrifta.  
 

5. § 3 punkt f) endres til 

Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar. 
 

6. § 3 nytt punkt g)  

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 
eller særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jfr 
motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning. 
 

7. § 3 nytt punkt h), liktlydende med forslagets punkt g)  

Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  
 

8. § 4 punkt a) endres til 

Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 
 

9. § 4 punkt d) endres til 

Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. I tillegg har fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke 
trafikanter/annen ferdsel.  Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. 
 

10. § 4 punkt h) fjernes. 

 
11. § 7 punkt b), c) og d) fjernes 

 
12. § 7 nytt punkt b)  

Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby:  
Max 6 m 
 

13. § 8 punkt e) og f) fjernes. 

 
14. § 8 nytt punkt e) 

I  Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby)  
er rasting ikke tillatt.  
 

Begrunnelsen for ikke å opprette Nordlysløypa er at grunneier ikke gir tillatelse til denne løypa.  
Når det gjelder Kjelvasslypa er begrunnelsen for ikke å opprette denne at det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen når det gjelder støy. Loppaløypa ligger i et område hvor 



friluftslivet, som er betegnet som svært viktig, vil bli belastet med støy, samt at svenske 
myndigheter ikke vil opprette denne før avtale med samebyene på svensk side er etablert. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og H: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  



h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av 
snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i 
barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 



c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 



og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 



Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 



positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  



Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  



 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

Ketil Skår (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
FL/R/H's forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 
innstilling. 
 
PLUT- 027/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 



a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 



§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 



Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 



Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 



ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 



tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 



Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R, SV, H, FRP og AP: 
Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber arbeidsgruppen 
gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at også disse trasene 
kan bli godkjent. 



 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

 

FL/R/SV/H/FRP/AP' forslag ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endringer ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer avgitt for V's 
forslag. 

 

 
KOM- 014/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3 c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at 
også disse trasene kan bli godkjent. 

 
Vedlegg: 
17.02.2017 Høringsbrev av 2 desember 2016 1339985 

10.02.2017 Arbeidsgruppas arbeid ifbm etablering av kommunalt løypenett for snøskuter 1339420 

17.02.2017 Nordlysløypa 1339917 

10.02.2017 Konsekvensutredning Nordlysløypa siste utkast 1339423 

17.02.2017 Kjelvassløypa_støysone 1339977 

10.02.2017 Konsekvensutredning Kjelvassløypa siste  utkast 1339418 

17.02.2017 Loppa 1339919 

10.02.2017 Konsekvensutredning Loppa siste utkast 1339419 

10.02.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Fauske kommune 
- forslag 

1339421 

13.02.2017 Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer 1339531 

17.02.2017 Veiledning støy 1339911 

16.02.2017 Forslag til endring av forskrift 1339823 

14.03.2017 Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Tilleggsopplysninger til kommunestyre den 23. mars 2017 

1342657 

01.03.2017 Snøskuterløypene  i Sulitjelma 1340952 

14.03.2017 Uttalelse - Luokta Mavas sameby 1342739 
 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok  i sak 82/16 den 11. februar 2016 forskrift om løyper til kjøring med 
snøskuter på vinterføre i Fauske kommune. Forskriften trådte i kraft umiddelbart, og avtale med 
grunneier ble undertegnet den 19. februar 2016.  
Saken ble påklaget av flere, bl a Fylkesmannen i Nordland.  I forbindelse med klagebehandlingen ble det 
oppdaget at kommunen hadde noen faktafeil i konsekvensutredning for tilførselsløypa og klagesaken 



ble utsatt til ny høring var foretatt.  
I samme sak (82/16) ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine 
Moan Larsen), 1 fra opposisjon (Ronny Borge), 1 fra adm. (rådmannen) som fikk i oppgave å utrede 
muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma. 
Arbeidsgruppen ble ledet av Kathrine Moan Larsen, representant fra posisjonen.  
 
Arbeidsgruppa hadde sitt siste møte den 28. november 2016. Forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter med konsekvensutredning, samt kart med støysoner ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i hht bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14 den 02.12.2016 med frist for innsending 
av merknader den 20. 01. 2017.   
 
Det er innkommet til sammen 22 merknader/uttalelser. Disse er: 
 
Grunneier Statskog 
Fylkesmannen i Nordland 
Arjeplog kommune 
Statens Vegvesen 
Sametinget 
Politiet 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) –Innkommet 30.01.2017 
Nordlandsforskning 
Forum for natur og friluftsliv 
Sulitjelma og omegn turistforening 
Fauske næringsforum 
Sulitjelma nærmiljøutvalg 
Sulitjelma Snøscooterklubb 
Salten Motorsport 
Fauna KF - fikk utsettelse til 23.01.17 
Fjellfarer as 
SKS Produksjon as 
Sulitjelma Fjellandsbys velforening 
Per Arne Mikkelsen, Fauske 
Jan Olav Andersen, Fauske 
Henning Iversen, Bodø 
Berit Lesniak, Sulitjelma 
 
Rådmannen har valgt å ta med merknaden fra NVE, selv om denne kom inn etter høringsfristen. 
Merknadene er sortert etter: 1) Offentlige myndigheter 2) Lag og foreninger 3) Bedrifter 4) 
Privatpersoner.  
 
Saksopplysninger: 
 
Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i Motorferdselloven som åpner for kommunale løyper for 
kjøring for allmennheten. Departementet vedtok 19. juni 2015 også endringer i nasjonal forskrift. 
   
I forskriftens § 4a første ledd heter det: ”Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold 
av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd”. 
  
Utdrag fra § 4a, annet ledd: ”Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til 
kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, 
herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til 
dekning av kostnader for drift av løypene. Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om 



løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om våren etter 5. mai”.  
 
Kommunen skal gjøre vedtak etter Motorferdselloven, ikke planvedtak etter plan – og bygningsloven. 
Kommunens saksbehandling skal i utgangspunktet følge de alminnelige saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter. Fordi snøskuterløyper innebærer arealdisponering som 
berører et bredt spekter av til dels motstridende interesser, foreslår departementet imidlertid at plan - 
og bygningslovens bestemmelser om høring i § 11-14 og kunngjøring i § 12-12 fjerde og femte ledd gis 
tilsvarende anvendelse for kommunens saksbehandling. Disse bestemmelsene utfyller de prosessuelle 
kravene i forvaltningsloven kapittel VII. Slik sikrer man at de berørte interessene i så stor grad som mulig 
får anledning til å uttale seg, og at prosessene følger et spor aktørene er kjent med.  
 
Kommunen skal i henhold til lovendringen gjøre vedtak i form av en lokal forskrift, som består av et kart 
der løypene skal vises, samt bestemmelser om bruk av løypene. Endring av bestemmelsen i 
motorferdselloven hjemler ikke kjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller 
snørekjøring etter tråkkemaskiner (catskiing).  
 
Løypene kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. I 
arbeidet plikter kommunen å ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 
hytteområder, kulturminner- og miljø, samt sikkerheten for dem som kjører og andre. 
 
Videre heter det at det er av vesentlig betydning å beholde store sammenhengende 
vinterfriluftslivområder uten motorisert ferdsel, selv om lovforslaget ikke inneholder et uttrykt forbud 
mot å legge løyper i slike områder. Forslaget skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og 
naturmangfold i plan- og influensområdet. Friluftslivsområdene der løypene planlegges skal kartlegges 
og verdsettes, og betydningen av disse områdene skal vurderes opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.  
 
Noen hensyn er ekstra tydeliggjort i endringen av Motorferdselloven:  
    
Reindrift:  
Forstyrrelser om vinteren har større negative konsekvenser enn om sommeren. Ferdsel i viktige 
funksjonsområder som kalvingsområder, vinterbeiteområder og trekkveier er spesielt uheldig. Generelt 
vil løyper som vil virke inn på reindriftens særverdiområder (flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale 
luftingsområder og områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting) og minimumsområder anses 
for å være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige 
vinterbeiteområder for reindrift ved etablering av løyper. Ytterligere arealinngrep og forstyrrelse i form 
av snøskuterløyper kan bidra til en samlet negativ innvirkning på reindriftsnæringen. Næringens 
driftsform gjør reindriften svært arealavhengig, blant annet med bakgrunn i marginale beiteområder og 
reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. 
  
Hekkende rovfugl/ynglende rovvilt/spesielt sårbar natur:  
Kommunen plikter å utrede konsekvenser for - og ta hensyn til naturmangfold ved etablering av 
snøskuterløyper. Departementet sier i proposisjonen at: «Hensynsplikten må anses brutt dersom 
kommunen legger løyper med tilhørende rasting for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el.l. slik at det er 
fare for at hekking mv oppgis, eller gjennom særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der 
skader på vegetasjon eller markdekke kan oppstå ved lite snødekke.»  
 
Friluftsliv:  
Det presiseres i lovteksten at kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv 
ved fastsetting av løypene. Dette betyr at hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt og at 
det ikke bør legges snøskuterløyper i blant annet viktige eller svært viktige friluftsområder. Kommunen 
bør også søke å holde store, sammenhengende vinterfriluftslivområder fri for snøskuterløyper.  



 
Terrenginngrep:  
Snøskuterløypene skal ikke kreve inngrep som utgjør synlige, permanente spor i barmarksesongen. 
Definisjon på terrenginngrep skal ses i lys av dette. For eksempel regnes planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen, herunder fjerning av store steiner, som terrenginngrep. Klopper og/eller 
enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av sikkerhetshensyn.  
 
Landskap:  
Merking, spor og selve kjøretøyet gjør at snøskuterløyper er godt synlige i landskapet. Departementet 
mener derfor at kommunen bør vurdere denne synligheten og forsøke å unngå å legge løypene «på 
åskammer eller på annen måte unødig eksponert i landskapet», men likevel slik at hensynet til sikkerhet 
avveies mot dette hensynet.  
 
Støy:  
Miljødirektoratets har utarbeidet veiledningsmateriale som skal gi føringer for hvordan støy skal 
behandles i planleggingen av snøscooterløyper. Dette skal brukes av kommunene i planleggingen.  
 
Klagerett  
Hovedregelen etter forvaltningsloven er at det ikke er klagerett på forskrifter. Departementet foreslår 
imidlertid en særskilt klageregel på kommunens vedtak der blant annet offentlige myndigheter og 
organisasjoner gis klagerett. Dette for å sikre at berørte interesser i så stor grad som mulig kommer til 
orde og blir hørt.  
 
Et innsigelsessystem etter plan- og bygningsloven med hjemmel i motorferdselloven er etter 
departementets vurdering unødvendig komplisert for denne type saker. Berørte statlige og regionale 
organer vil i utgangspunktet kunne klage der de samme forhold etter plan- og bygningsloven § 5-4 
kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs 
saksområde. I tillegg presiseres at også støy og/eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan 
være grunnlag for klage i denne saken. Kommunens vedtak om etablering av snøskuterløyper kan derfor 
påklages, og Fylkesmannen er klageinstans.  
 
Grunneiers tillatelse  
Motorferdselloven innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. Dette 
innebærer at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøskuterløyper før grunneier har samtykket i at 
disse kan etableres. Dette gjelder så vel privat, som offentlig eiendom.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet for hver løype, kommentarer til forslag til forskrift samt 
andre merknader. Etter hver merknader har Rådmannen gitt en vurdering/anbefaling. 
Til slutt er det gjort en helhetlig vurdering av problemstillingen slik den fremstår.  
 
NORDLYSLØYPA:  
 
Merknad nr 1:  Statskog, (grunneier) datert 03.01.2017: 
«Forslaget til løypetrasè ønskes ikke gjennomført p.g.a. at man åpner et areal som vi anser som et 
vanskelig område for en skuterløype. Foreslått løype vil medføre at utviklingsarbeidet med 
kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil bli skadelidende. Behovet for en Nordlysløype kan 
ivaretas gjennom bruk av deler av eksisterende turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Vurdering/anbefaling:  



Som tidligere nevnt så innskrenker ikke motorferdselloven grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen 
eiendom.  Dette betyr at kommunen ikke kan etablere en løype som grunneier ikke gir tillatelse til.  
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av denne løypetrasen anser rådmannen at 
det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelse vedr denne løypa. 
Uttalelsene er tatt med i sin helhet for å synliggjøre at det er kommet inn merknader vedr denne 
trasèen. 
  
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Reindrift  
Traséen berører reindriftas vårbeiter. Traséen er under tregrensa og i nærheten av eksisterende 
infrastruktur. Vi vurderer at traséen har akseptable konsekvenser for reindrifta.  
 
Friluftsliv 
Store deler av løypa er foreslått lagt i det svært viktige friluftslivsområdet Daja. Området er registrert 
som utfartsområde, og er gitt høyeste verdi når det gjelder tilrettelegging og tilgjengelighet. For bl.a. 
bruksfrekvens og regionale/nasjonale brukere er området gitt nest høyeste verdi. Løypa berører også 
det viktige friluftslivsområdet Gml.veien Langvatnet – Jakobsbakken.  
I notatet om arbeidsgruppas arbeid i forbindelse med etablering av kommunalt løypenett er det sagt at 
området der Nordlysløypa er foreslått ligger lunt til og ikke er spesielt værutsatt. Terrenget er å anse 
som enkelt og en løype vil egne seg godt for mennesker med nedsatt funksjonsevne og uerfarne 
snøscooterkjørere. Løypa vil i tillegg egne seg godt for familieturer, skiturer og hundekjøring. 
  
I kommunens utredning er imidlertid konsekvensen satt til null når det gjelder friluftsliv, og det er angitt 
at området er lite brukt både sommer og vinter. Det er sagt at jakt kan forekomme i området. 
  
Når det som er sagt i utredningen så klart ikke sammenfaller med tidligere kartlegging, har vi problemer 
med å legge til grunn at kommunen har tatt særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Den beskrivelse arbeidsgruppa har gitt av området tilsier etter vår oppfatning at området egner seg godt 
til tradisjonelt friluftsliv. 
  
Ved å vedta dette løypeforslaget åpner en for øvrig også opp for motorferdsel i en del av Sulitjelma hvor 
det etter det vi kan se ikke tidligere har vært motorferdsel av betydning. Vi ber om at kommunen viser 
hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder dette og virkninger for friluftslivet. Kommunen skal i 
henhold til lov og forskrift vurdere betydningen av friluftslivsområder som berøres opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. 
 
Støy 
Det er i kommunens utredning angitt avstander til hytter som ligger 50 til 600 fra løypeforslaget. Som 
avbøtende tiltak er det angitt nedsatt fartsgrense til 20 km/t i starten av løypa, stopp før kryssing av FV 
543, deretter 30 km/t til siste hytte er passert med 200meter.Dette skal skiltes.  
 
Fartsgrensene fremgår av mottatt sosifil, hvor det også fremgår at det for hele løypa skal være forbud 
mot å kjøre utenfor løypa for å raste. Det fremgår imidlertid også av sosifila at løypa åpnes kl. 07.00 og 
stenges kl. 22.00, noe som ikke samsvarer med forslaget til ny forskrift. Vi er derfor usikre på om det 
som fremgår av sosifila kan legges til grunn.  
Det er etter vår oppfatning av stor betydning at det fastsettes et forbud mot å kjøre utenfor løypa for å 
raste der hvor løypa planlegges nær støyømfintlig bebyggelse.» 
 
Merknad nr 4: Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Forslaget omfatter tre løpeforslag - Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Det er kun 
Nordlysløypa som krysser fylkesveg. Statens vegvesen mottok anmodning om befaring av 



krysningspunktet over fv. 543 for Nordlysløypa. Det ble gitt tilbakemelding på at etter vår vurdering av 
vegbilder så tilfredsstilte krysningspunktet ikke vegnormalens krav. Det ble anbefalt å vurdere flere 
krysningspunkt og så ta kontakt med vegvesenet for befaring av disse for eventuell godkjenning, det er 
så langt ikke tatt kontakt for dette. 
Det vil si at Statens vegvesen ikke har gitt tillatelse etter vegloven for scooterløypens kryssing av 
fylkesveg 543. Det er heller ikke innvilget tillatelse fra Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune som 
grunneier til scooterløypens krysning av fylkesvegen. 
Dersom det i samarbeid med Statens vegvesen ikke er mulig å finne godkjent krysningspunkt av 
fylkesveg 543 for scooterløype så må Nordlysløypa tas ut av «Forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune». 
 
 
Merknad nr 9:  Forum for Natur- og friluftsliv, Nordland (FNF Nordland) datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter ved parkeringsplass i Daja, følger kraftlinja og krysser fylkesveg 543 ca. 100 m 
sør for Smørabjørka. Endepunktet ligger ca. 1 km øst for og like langt nord som bebyggelsen på Sagmo. 
Lengden er ca 6,5 km. Løypa går i gjennom Daja friluftsområde. Det opplyses i utredningen om at 
området brukes lite både sommer og vinter. Jakt kan forekomme. Influensområde er et leveområde for 
jerv og kongeørn.  
Det ligger ingen hytter ligger innenfor rød og gul sone, men flere hytter ventes å bli berørt av støy. 
Løypa må derfor vurderes etter hensynsplikten overfor støy og hytteområde, naturmangfold og 
friluftsliv.  
Løypas formål er økt snøskuterkjøring og salg av varer og tjenester av turistnæringen. Arbeidsgruppa ser 
på Nordlysløypa som en salgsvare og trekker frem muligheten for å se nordlyset. Til dette vil FNF 
poengtere at det overhodet ikke er noe problem å få sett nordlyset andre steder uten å måtte sitte på 
snøskuter, og uten å måtte etablere denne skuterløypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Forslaget til løypetrase har ulike interesser og standpunkt blant reiselivsaktører i Sulitjelma. For 
Fjellfarer som er i oppstartfasen for etablering på Jakobsbakken med sitt bærekraftige konsept som er 
tuftet på ro og stillhet samt utviklingsarbeidet med kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil 
de bli skadelidende med scooterløype i dette området.. Andre reiselivsaktører ser på denne løypa som 
et supplement når eksisterende løype Daja – Mourki ikke kan benyttes. Samtidig ser aktørene at 
behovet for en ”nordlysløype” muligens kan ivaretas gjennom tilrettelegging og bruk av eksisterende 
turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Merknad nr 16:  Fjellfarer AS v/Mona Mosti, datert 03.01.2017: 
«Vi er i ferd med å bygge en fjellstue (Titanic) på Jakobsbakken - hvor vi har annonsert at vi blant annet 
skal fokusere på stillhet, fred og ro. I følge undersøkelser fra reiselivsbransjen er dette noe som 
utenlandske og norske turister ønsker seg mest av alt. Våre planer om å etablere en base på 
Jakobsbakken er kjent av kommunen da vi har fått godkjenning av søknad om rammetillatelse like før 
jul. 
 
Fjellfarer AS ønsker ikke scootertrafikk i Stordalen opp mot Sagmo da dette vil være ødeleggende og 
forstyrrende for det vi prøver å få til på Jakobsbakken. Det vil ikke være forenelig å annonsere med 
«stillhet, fred og ro» samtidig som det åpnes for scootertrafikken i området. Det vil for oss ødelegge de 
planene som vi tenker oss rundt fjellstuen Titanic. Det vil bli alt for mye støy i området. 
 
Nordlysløypa som er foreslått opp Stordalen mener vi vil være «smør på flesk» all den tid man kan kjøre 
bil helt opp til Jakobsbakken for å se på nordlyset i området. Det kjøres opp skispor med tråkkemaskin 
på Jakobsbakken og det er fint å gå til fots langs traseen mot Sagmo for å se på nordlyset. 
Vi annonserer med turer fra Jakobsbakken mot Sagmo for å se på nordlyset og dette fungerer helt 
utmerket. Det er lite «lys- og støyforurensing» i området, men hvis man skal begynne å kjøre scooter her 



vil dette virke forstyrrende både med hensyn til lyd og lys. 
Vi ønsker å legge til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra vår base på Jakobsbakken, men 
ikke med scooter. Vi ønsker å gi opplevelser til alle, uten at det skal være motorisert. Hundeslede vil 
være perfekt fra Jakobsbakken til Sagmo - også for de med nedsatt funksjonsevne. Vi testet dette 
konseptet (hundekjøring) fra skihytta i fjor med meget bra resultat. Dette vil vi jobbe videre med for å få 
til fra Jakobsbakken også. 
 
Det er unikt at vi har et området hvor man kan både vandre, gå på ski eller ake hvor det ikke er verken 
scootere eller annen motorferdsel. Vi håper at dette området kan forbli slik. Vi synes det er nok at man 
kan kjøre scooter fra Daja camping og heller utvide området øst for Balmielva i tillegg til turistløypa mot 
Sverige. Her bør det være store nok områder for å kunne lage ei skuterløype tilpasset nybegynnere. 
Sulitjelma har store muligheter innen turisme, det er det ingen tvil om, men vi håper at det vil være rom 
for at alle som driver i næringen kan bli hørt. 
 
Ber derfor om at det løypen som er beskrevet som Nordlysløypa ikke blir en realitet. Vårt prosjekt 
Titanic vil måtte vurderes på nytt i planlagt form hvis det blir åpnet for skutertrafikk i dette området.» 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, Fauske, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass i Daja, over bilvegen ved Smørbjørka mot bebyggelsen på Sagmo. Løypa 
går gjennom tre viktige friluftsområder og vesentlige deler av de områdene påvirkes av støy. Løypa 
påvirker mange hytter med støy. Løypa går i beiteområde for rein med mange trekk- og flyttleier og 
gjennom leveområde for rødlistet og fredet jerv og kongeørn. Det er registrert fuglearter av nasjonal 
særlig stor interesse i området. I området er også en meget sårbar beskyttet/fredet orrfuglbestand. 
Området brukes en del som jaktterreng. Avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Nordlysløypa kan ikke opprettes. Den tilfredsstiller ikke kravene og hensynsplikten som hjemmelen 
fordrer i tilviste lover og forskrifter når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og hytteområder, støy- og 
forurensningsbelastninger. 
Næreringslivet har, som andre, innenfor eksisterende lover, forskrifter og regelverk muligheter til å få 
tilrettelagt og gjennomført mange av sine ønsker/oppgaver i samme område og bør også kunne bruke 
deler av Turistløypa til aktivitetene. Dette er mulig a gjennomføre uten egen skuterløype for 
fornøyelseskjøring. Her bør natur og miljø spares for skutertrafikk og til dels unødig belastning.» 
 
KJELVASSLØYPA: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, datert 03.01.2017: 
«Statskog SF er positive til det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Turistsenter AS til Sulitjelma 
Fjellandsby AS som vil stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter.  
 
Statskog SF ser ut fra en samlet vurdering ikke behov for en løypetrase’ fra Sulitjelma Fjellandsby AS og 
en avgreining over Rørgata og ned til Kjelvatnet. Bakgrunnen for at vi innvendinger er vi også skal ta 
hensyn til at området er bebygd med mange fritidseiendommer, friluftsbruk og jaktområde vinterstid. 
Statskog SF mener at fridtidseiendommene rundt Kjelvatnet har god tilgang for nyttekjøring med 
snøskuter til sine eiendommer fra parkeringsplassene i Kjelvannskrysset og Skihytta.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen har tatt kontakt med Statskog for å få en presisering av ovennevnte merknad. Statskog sier 
at de er positive til en snøskuterløype fra Daja til Skihytta/Kjelvasskrysset, med en avgreining til 
Sulitjelma Fjellandsby.  Statskog ønsker ikke å opprette en løype via Rørgata og ned til Kjelvatnet. 
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata ned på Kjelvatnet, 



anser rådmannen at det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelser vedr denne traseen. 
Merknadene er imidlertid lagt inn i saksfremstilling i sin helhet når det gjelder Kjelvassløypa. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Dette er i stor grad den samme løypa som den som tidligere ble benevnt som tilførselsløypa, men 
traséen er noe endret i forhold til det som tidligere var ute på høring og offentlig ettersyn. Det er også 
foreslått opprettet en ekstra trasé på en del av løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby.  
Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Reindrift 
Vi har ingen reindriftsfaglige merknader til traséen. 
 
Friluftsliv  
Vi viser til vår uttalelse datert 15. desember 2015 og vår klage datert 16. mars 2016 når det gjelder 
kommunens plikt til å ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, og kravene når det 
gjelder å utrede virkningen og vurdere betydningen av de friluftslivsområdene som blir berørt. Vi kan 
ikke se at nå foreliggende utredning gir et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunen har tatt 
særskilt hensyn til friluftslivsinteressene i området. 
 
Fylkesmannen finner også grunn til å stille spørsmål ved utredningen, når konsekvensen for friluftsliv nå 
er satt til +1 mens den i tidligere utredning var satt til -3. Det er de samme friluftslivsområder som blir 
berørt, og ikke angitt noen andre avbøtende tiltak. Når kommunen i henhold til lov og forskrift plikter å 
ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, må en etter vår oppfatning være varsomme 
med å undervurdere konsekvensene for friluftslivet. 
 
Støy  
Det er i kommunens utredning sagt at fartsgrensen i hele løypa er 20 km/t, og dette fremgår også av 
mottatt sosifil. I vår klage datert 16. mars 2016 påpekte vi at flere høringsuttalelser tilsa at det ikke er 
mulig å gjennomføre tur med kjelke og last i løypa og holde maksimalt 20 km/t. Vi er ikke kjent med 
hvilke vurderinger kommunen har gjort når det gjelder dette. Det vil imidlertid være svært uheldig å 
vedta løype med en fartsgrense som ikke lar seg overholde.  
 
Kommunens utredning angir at færre hytter blir liggende i gul og rød støysone enn det som ble angitt da 
løypa var på høring sist, og enn det som er lagt til grunn herfra i tidligere uttalelse og klage.  
 
Løypa fra Daja til Skihytta vil ifølge kommunens utredning innebære at en hytte blir liggende i rød sone 
og åtte hytter i gul sone 
 
Støysonekart som fulgte med høringen har ikke veldig god lesbarhet, men etter å ha sammenholdt dette 
med kartet slik det fremgår av sosifila legger vi kommunens utredning til grunn når det gjelder hytter i 
rød og gul støysone. Det er imidlertid vesentlig å påpeke at sju hytter ser ut til å ligge i en avstand på ca. 
50-55 meter fra senterlinje av den foreslåtte traséen og ytterligere ca. tolv hytter ligger innenfor 100 
meter fra løypa. 
 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker. 



  
Avgreiningen mot Fjellandsbyen vil komme ca. 25 meter fra hytte på 119/1/64. 
  
Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke hytter 
liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en løypetrasé 
enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, vil det 
fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t er 
vanskelig å overholde.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget. 
  
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er et betydelig 
antall hytter som ligger i influensområdet for denne løypa og Rådmannen foreslår at Kjelvassløypa tas ut 
av forskriften.  Løypa inn til Sulitjelma Fjellandsby er viktig å få etablert av næringsmessige grunner.  For 
hytta som ligger like ved traseen her, kan det tilbys støyskjerming.  
 
Når det gjelder ny trase for Kjelvassløypa over Rørgata, så er denne uaktuell i og med at grunneier ikke 
gir tillatelse til at denne traseen etableres.  
 
Rådmannen anbefaler at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter på vinterføre.  
Dette på bakgrunn av støy og ulemper for hytteeiere i området som ligger innenfor rød og gul sone og i 
det øvrige influensområde. 
 
Friluftsliv: 
Friluftskartlegging for Fauske (nordlandsatlas.no) viser at Kjelvassløypa starter i et område som er angitt 
som et svært viktig utfartsområde i Daja.  Dette område strekker seg langt vestover forbi Jakobsbakken, 
så det er et lite område som blir berørt av snøskuterløypa. Dog ligger denne delen av løypa innenfor et 
svært viktig friluftsområde og da viser sjablontall for støy at ved 20km/t skal avstanden i meter fra 
senterlinje ligge minst 450 m fra løypa. 
 
Foruten disse områdene har Fauske kommune mange svært viktige tur/utfartsområder. 
I Sulitjelma-området kan nevnes Vardetoppen-Stortoppen, T-merket sti til Sorjushytta og Furuhaugen. 
I tillegg er det mange viktige utfartsområder, f.eks Sagmoen, Skourta, Villumvatn og Gjertrudfjell.  
 
Det er riktig at det kan være vanskelig å holde 20 km i enkelte partier av Kjelvassløypa. Dette gjør at en 
dermed «flytter» sonene for gul og rød sone når det gjelder støy.  Hever en farten, vil støysonene også 
bli lengre.  F eks dersom en hever fartsgrensen i Kjelvassløypa til 40 km vil støysonene bli 40 meter fra 
senterlinja rød sone og 100 meter blir gul sone. 
 
Forlengelse av åpningstid for løypa vil bli vurdert under avsnitt om retningslinjer for løypenettet i Fauske 
kommune. 



 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Også kjent som Tilførselsløypa – fra Skihytta til Daja via Kjelvasskrysset – med avgrening via Rørgata og 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. Lengde ca. 4,6 km. Foreslått løype berører kommunedelplan 
Daja/Jakobsbakken og har arealformål fritidsbebyggelse. 
 
Løypa foreslås å gå fra parkeringsplass ved skihytta via Kjelvasskrysset til parkeringsplass i Daja, samt en 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby på i overkant av 200 m. I tillegg er det lagt inn en trase som følger 
rørgata og dermed ikke er innom Kjelvasskrysset. Denne traseen er ca. 1 km lang og blir koblet på 
traseen på Kjelvatnet. 
  
Tilførselsløypa, som den ble foreslått i forrige høring, kunne som kjent ikke godkjennes etter gjeldende 
bestemmelser i lov og forskrift. Det kom inn flere negative høringsinnspill og rådmannens innstilling var 
at skuterløypa ikke kunne godkjennes. Kommunestyret vedtok likevel løypa, og vedtaket ble påklaget 
blant annet av FNF og hytteiere. 
 
Dette viste at snøskuterkjøring i hyttefeltet ikke var så uproblematisk som ble det fremstilt. 
Hensynsplikten overfor hytteområdet ble ikke ivaretatt. 
  
Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men med 
noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Det er viktig at det presiseres at kjøring mellom hytter og foreslått løype som det ble praktisert i 
forsøksperioden, ikke kan tillates. Som det også heter i merknadene til nasjonal forskrift så kan det ikke 
gis dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å 
kjøre fra hytta til løypa. 
 
I forslag til kommunal forskrift under § 5 skulle det ha stått at kommunen skal skilte/opplyse om dette, 
fordi det er en overhengende fare for at slik ulovlig motorferdsel vil forekomme.  
 
For hvilke garantier vil Fauske kommune stille for at enkelte snøskuterkjørere ikke vil fortsette med 
denne praksisen og bryte bestemmelsene? Dette kommenterte ikke Fauske kommune i forrige 
høringsrunde da tilførselsløypa ble behandlet. Men etter Plan- og bygningsloven plikter 
planmyndigheten å vurdere og kommentere innspill som dette. Det er av vår interesse at dette nå blir 
kommentert i videre saksbehandling hvordan kommunen har tenkt å håndheve dette i sitt forslag til 
«Kjelvassløypa».  
 
I kommunens forenklede utredning får tema Friluftsliv +1 Små positive konsekvenser, for Kjellvassløypa. 
Kommunens konklusjon blir imidlertid ikke begrunnet.  
 
Foreslått løype går i et hyttefelt og berører flere hytter, og (i likhet med Tilførselsløypa) kan den ikke 
fastsettes etter gjeldende regelverk. Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke 
ivaretatt.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
Viser til vurdering/anbefaling som ble gjort etter uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland, merknad nr. 2. 
 
I tillegg har Rådmannen følgende kommentar: Det er Politiet og Statens naturoppsyn som skal håndheve 



forskriften som blir vedtatt av Fauske kommunestyre.  Fauske kommune har ingen politimyndighet og 
kan ikke håndheve forskriften vedr løypenettet.  Det er enhver snøskuterførers plikt å gjøre seg kjent 
med det lovverk som til enhver tid gjelder. 
 
Når det gjelder kjøring mellom hytte og løypenett er dette kommentert ifbm med behandlingen i 
kommunestyre den 11.02.16 slik: «Det er i hht merknadene til § 4 a til nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark ikke anledning for kommunene å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen 
til hytteeiere som ønsker å kjøre fra hytte til løypa. 
 I forslaget til forskrift for skuterløyper som ble sendt på høring er det ikke lagt opp til at det skal kunne 
kjøres fra hyttene eller fra Fjellandsbyen.  Bestemmelsene for tilførselsløypa gir heller ikke rom for 
parkering/rasting i løypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna er positive til at det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Fjellandsby AS til Sulitjelma 
Turistsenter AS som kan stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter. Denne 
vurderingen er alle aktører enige i. 
 
De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for 
å minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. Se kommentar til merknad nr 18 fra velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby. 
 
Merknad nr 17:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev 
vi at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det 
fra SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer at SKS Produksjon her omtaler forholdene som kan oppstå spesielt i forbindelse 
med en trase via Rørgata ned på Kjelvatnet.  I og med at grunneier ikke ønsker denne traseen opprettet, 
vil Rådmannen fjerne alt vedr denne traseen i forskriften. 
 
Merknad nr 18:  Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby, datert 16.01.2017: 
«Vi mener at Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en tilkomstløype til 
Fjellandsbyen vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne – er eventuelle negative sider betydelig 
mindre enn de positive sidene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I hht vedtak i kommunestyret den 11.2 2016 hvor arbeidsgruppas oppgaver var å utrede muligheter for 
utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma, er løypa fram til 
Sulitjelma Fjellandsby i tråd med dette.   



Rådmannen innstiller på at det etableres en løype fram til Sulitjelma Fjellandsby.  Eier av hytte som 
ligger like ved traseen skal tilbys støyskjerming. 
 
Merknad nr 19: Uttalelse fra Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass ved Skihytta, via Kjelvasskrysset til parkeringsplassen i Daja med 
avgreining til Sulitjelma Fjellandsby. Løypa går gjennom tre svært viktige friluftslivsområder og går i 
reinbeiteområde med mange trekk- og flyttleier. Området er leve- og hekkeområde for flere uglearter 
og den rødlistede og sterkt truede snøugla er observert her flere sesonger. Løypa går gjennom et 
hytteområde som påvirkes sterkt av støy, utslipp og forurensning og berører flere hytter. Tre 
friluftsområder blir påvirket av støy. Parkeringsplass med trafikkbelastning nær bolig- og hytteområder, 
Camping og Fritidssenter. Nedsatt fartsgrense, støyskjerming, stenging som avbøtende tiltak. 
 
Konklusjon 
Kjellvassløypa kan ikke etableres med hjemmel i tilviste lover og forskrifter. Den tilfredsstiller ikke 
kravene og hensynsplikten som hjemmelen fordrer når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og 
hytteområder, støy- og forurensningsbelastninger. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter for 
allmennheten. 
 
Merknad nr 20:  Jan Olav Andersen, datert 19.01.2017: 
«Ønsker med dette å berømme Fauske Kommune og Arbeidsgruppa for en grundig gjennomgang av de 
aktuelle løypealternativene, samt reglene for benyttelse av disse. Likeså den positive innvirkningen 
dette kan ha for turisme og næringsutvikling i Sulitjelma 
Hytta vår ligger på høyden/ nordsiden over Rundvannet, og alle skutertrafikk mellom Skihytta og Daja, 
passerer dermed forbi oss. (Hytta er merket med orange prikk på kartet) 
Dagens skutere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har blitt 
litt større, er belastningen for miljøet blitt mindre. 
Den trafikk som her forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta. 
Fauske Kommune har med dette lagt til rette for at de fleste har en fin mulighet å komme seg ut i 
naturer, på hvilken måte de selv ønsker. 
For de av oss som ønsker å gå på ski i skuter-frie områder, eller som av prinsipp er skutermotstandere 
finnes det enorme områder man kan benytte seg av. 
Det er plass nok for alle. 
Åpningstidene og fartsgrensene som er foreslått er helt greie!» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 20:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
De skisserte tidspunkter burde begrenses, og strengere tidsrammer anbefales for å sikre ro og trivsel for 



andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, 
støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21 :00 anses som et bedre 
alternativ. 
Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve investeringer i mannskap og 
kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de lovmessige spørsmålene rundt 
bruken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme som kommentar under merknad nr 19 fra Per Arne Mikkelsen. 
 
 
Merknad nr 22: Berit Lesniak, datert 16.12.2016: 
«Jeg ser av kartet som viser forslag til trassé for tilførselsløypa at den nå er lagt ned fra Skihytta, og at 
det ikke er tegnet inn noen løype fra parkeringsplassen og rett ned på Rundvannet. Realiteten er 
imidlertid at folk parkerer skuterne noen meter fra parkeringsplassen og kjører rett ned på vannet, en 
trassé som jeg har tegnet inn på vedlagte bilde av kartet. Den kan man se til venstre for min hytte. 
Ettersom skuterne ofte blir stående når snøen forsvinner (gjerne midt på stien min), har jeg tidligere 
henvendt meg til Statskog med spørsmål om dette. Svaret var at det ikke skulle parkeres skutere her 
(kun ved Skihytta), men jeg ser allikevel ikke at dette håndheves på noen måte. Derfor stiller jeg samme 
spørsmål med hensyn til trasseen: Hvem skal håndheve at det ikke kjøres i en rett linje fra 
parkeringsplassen og ned på Rundvannet? 
 
Min hytte ligger rett ovenfor løypekrysset der altså én løype kommer fra parkeringsplassen og går ned til 
Rundvannet, og en annen kommer fra Skihytta. Fra dette løypekrysset går det også en skuterløype ned 
mot veien ved Annabekken (nedenfor Såkikrysset). Denne løypa har jeg tegnet inn i kartet med en 
stiplet linje. 
Jeg er dermed sterkt berørt av snøskutertrafikken i området. 
 
Jeg tilbringer mye tid på hytta, og har parkettplass til skuterløypene. Dermed registrer jeg hvordan det 
blir kjørt, dvs. mengden kjøring og støy. Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til 
prøveordningen som nå er opphørt, men denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. 
Dette var en positiv oppdagelse for meg som har observert den stadig økende snøskuterkjøringen rundt 
hytta mi fra slutten av 60-tallet og fram til i dag. (Den gang var hytta eid av bestefaren min, men brukt 
også av meg hele perioden med skutertrafikk.) 
 
Det er til tider svært mye støy når folk (unødig) ruser motoren på vei opp de siste bratte bakke fra 
Rundvannet til parkeringsplassen. Det er 42 meter fra toppen av bakken i løypa som kommer fra 
parkeringsplassen og til hytta mi, og ingen vegetasjon som skjermer for støyen. 
I tillegg er det et beklagelig faktum at det absolutt ikke er alle som overholder fartsgrensen. Det kjøres 
ofte fort. 
 
En hytte er tenkt som rekreasjon, og det er viktig at en kommune som satser på å fremme folkehelse 
legger til rette for bruk av området til skigåing og friluftsliv/hytteliv. Dette gjorde man i prøveperioden. 
Fri ferdsel i skuterløypene midt i et friluftsområde hvor skiløypa går i samme trasé (dette er gamle, 
tradisjonelle skiløyper som var der allerede i min barndom midt på 50-tallet), og hvor bakkene er bratte 
og hvor det er et ganske uoversiktlig kryss, medfører også fare for ulykker. Det er stor utfart av skiløpere 
i alle aldre i disse løypene, spesielt i vinterferie og påske, men også i andre helger sent på vinteren. Her 
kommer familier med unger i pulk, samt småbarn uten oversikt over trafikkbildet og uten særlig evne til 
å stoppe raskt. Det ha tidligere vært minst én alvorlig ulykke i løypekrysset nedenfor hytta, og det er jo i 
det hele tatt for galt at man skal måtte snakke om ”trafikkbildet” i et friluftsområde. 



En utvidet bruk av denne skuterløypa som tilførselsløype for løypa fra Daja og over til Sverige, anser jeg 
som svært negativt, ikke bare for oss hytteeiere i området, men også for alle som går på ski i området 
(skigåing fremmer som kjent folkehelsa). Det vil medføre økt, og i høysesongen nærmest vedvarende, 
støy og eksos. 
Det er jo ikke sånn at turisme kun er knyttet til skuterkjøring. Etter vintre med lite snø i områdene rundt 
Sulis, er tilsiget av skiløpere ”utenfra” økt betraktelig, det er mer folk i løypene hele vinteren. Mer 
skutertrafikk i de samme løypene blir en betraktelig belastning – og fare – for alle disse. 
Dessuten; ved å åpne løypa for fri ferdsel vil den nok også bli brukt til kjøring fra hyttene til alpinbakken, 
når man skal på besøk til andre hytter, hente vann osv. 
 
For min hytte har skutertrafikken fra 90-tallet også medført forurensing av brønnen/vannhullet som har 
tilhørt hytta fra før bestefaren min overtok den i 1947. 
Tidligere hentet vi drikkevann der løypekrysset er i dag, men de siste 20 årene har vi måttet ta med 
drikkevann pga søppel som blir slengt der. 
Forsøpling er også et stort problem ved starten av løypa. (Oljekanner, tomme og fulle 
brusflasker/ølbokser, strammebånd fra lass med materialer osv. Det siste er også en fare for dyr som 
kan sette seg fast i dem.) Jeg har tidligere oppfordret til, og vært med på, sommerrydding i regi av 
Hytteforeningen i området på parkeringsplassen der skuterløypa starter. Det ble kjørt bort flere 
tilhengerlass med søppel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er Politiet og Statens Naturoppsyn som skal håndheve at forskriften følges, bl a at løypene som er 
inntegnet i trasekartet følges.  All kjøring utenfor løypene er ikke tillatt, heller ikke å lage seg egne 
traseer når det av forskjellige årsaker ikke er mulig å kjøre i vedtatte traseer. 
 
Det oppgis i høringsuttalelsen at det er betydelig støy i forbindelse med ferdselen i løypa, dette bl a at 
det kjøres fortere enn det som er foreslått og gjort støyberegninger ut i fra.  Dersom en øker 
hastigheten, vil støysonene automatisk øke og flere hytter kommer inn i rød eller gul sone. 
 
Sikkerheten for skiløpere/gående med barn både i pulk og på ski, er også tatt med i vår vurdering av 
løypa.  Rådmannen er opptatt av at i hytteområder skal man kunne ferdes trygt og at støy og andre 
forurensingsfaktorer ikke skal være til stede.  Rådmannen ønsker derfor ikke å opprette/videreføre 
tilførselsløypa som åpen for offentlig ferdsel med snøskuter. 
 
Søppel som slenges igjen i løypenettet kan utgjøre en fare for både folk og dyr.  En løype hvor alle kan 
ferdes genererer mer søppel, og dermed en del utfordringer for alle som ferdes i naturen. 
 
Grunneier Statskog gir ikke tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata og ned til Kjelvatnet.  
Rådmannen tar dette til etterretning, og innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres/videreføres som 
løype for offentlig ferdsel.  
 
LOPPALØYPA: 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Løypa er foreslått som en avgreining fra den tidligere fastsatte turistløypa, over Mourki til Loppa. 
Loppa ligger delvis på svensk side av grensen. 
 
Reindrift  
Traséen berører reindriftas vinter- og vårbeiter, og vil komme i tillegg til eksisterende Turistløype. Dette 
vil trolig medføre økt trafikk i høyfjellet, og et større geografisk område vil bli berørt. Traséen mot Loppa 
skal gå midt på innsjøen, noe som bidrar til å redusere de negative konsekvensene for reindrifta.  
 



Friluftsliv  
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 
verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  
 
Foreslått løype går over isen på Mourkivatnet og inn på Loppavatnet, følger og ligger i sin helhet mindre 
enn 1 kilometer fra det svært viktige friluftslivsområdet Lomi – Morki.  
 
Miljødirektoratet har i sin veiledning om støy og snøscooterløyper sagt at det ved etablering av 
snøscootertraséer bør synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre friluftslivsområder støymessig 
ved å utarbeide støysonekart for traseene som viser geografisk utbredelse av ulike støynivå. I 
naturområder som kommunen definerer som svært viktig eller viktig friluftsområde anbefales det at en 
grenseverdi på 40 dB benyttes, da det i disse områdene ofte forventes stillhet og mulighet til å drive 
med ulike aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. 
 
Kommunen bør i henhold til veiledningen vurdere støybelastningen ved etablering av 
snøscootertraséene opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse har. En bør 
unngå å legge løyper i områder som ifølge kartleggingen blir registrert som svært viktig eller viktig for 
vinterfriluftslivet. Dersom kommunene ser behov for å legge løyper så tett opp til slike områder at 
kvaliteten av områdene forringes, må de synliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for friluftslivet. I 
denne sammenheng bør de gjøre rede for hvor stor del av friluftslivsområdet som blir berørt, samt 
hvilken tilgang befolkningen har på tilsvarende friluftslivsområder. 
  
Løypene bør legges utenfor områder som er i kategorien svært viktig eller viktig, og med en buffer slik at 
støy i området ikke overskrider 40 dB. Direktoratets sjablongløsning i tabell 3 i veiledningen angir for 
grenseverdien 40 dB en avstand fra senterlinje av traséen til ytterkant støysone på 1400 meter for 
hastigheten 60 km/t. 
 
Kommunens forslag til forskrift inneholder en maksimal fartsgrense på 70 km/t, noe som innebærer at 
avstanden til ytterkant støysone vil være mer enn 1400 meter. Det er på det rene at friluftslivsområdet 
Lomi – Morki blir liggende i løypas influensområde, og det samme vil gjelde det viktige 
friluftslivsområdet Vassavarri.  
 
Fauske kommune har i sin utredning av konsekvensene sagt at løypa går gjennom det aktuelle 
friluftsområdet. Det er videre sagt at isfiske på Loppa kan bli et positivt tiltak for friluftslivet som også er 
tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvens (verdi/omfang) for friluftsliv er satt 
til +1. Under samlet vurdering er det bl.a. sagt at vatnet har potensiale til å bli et attraktivt turmål.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at løypa vil ha en positiv konsekvens 
når det gjelder friluftsliv. Det er heller ikke grunnlag for å angi at løypa ikke vil ha noen konsekvens når 
det gjelder støy, slik kommunens utredning sier. 
  
Det må etter vår oppfatning legges til grunn i det videre arbeidet at Loppaløypa vil innebære at et viktig 
og et svært viktig friluftslivsområde blir utsatt for støy over anbefalt grenseverdi på 40 dB. 
  
Miljøkommune.no inneholder nå svar på spørsmålet om det er «forbudt å legge snøskuterløyper som vil 
berøre viktige friluftslivsområder, jamfør veileder om støy og snøskuterløyper». Det er i svaret presisert 
følgende:  
«Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper som vil medføre støy over 40 dB i viktige 
friluftslivsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor anbefalt minsteavstand i forhold til 
sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre vurderinger av hva dette vil bety for 



friluftslivet. Dette kan være vurderinger rundt:  
Hvor mye har kommunen av tilsvarende friluftslivsområder i kommunen?  
Hva vil det bety å forringe kvaliteten på dette området sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen?  
Hvor stor del av friluftslivsområdet vil bli berørt?  
Hvilken bruk har området, og hvilke brukerkonflikter kan oppstå?  
Har området et særlig godt støymiljø i henhold til kartleggingen? Eller berøres området av andre 
støykilder?  
Er det mulig å gjøre avbøtende tiltak?  
Dersom kommunen velger å vedta løyper som berører viktige friluftslivsområder må kommunen 
synliggjøre vurderingene som er gjort, og vise hvordan dette er vektet opp mot kommunens plikt til å ta 
særskilt hensyn til friluftsliv ved fastsetting av løyper». 
 
Fauske kommune har etter det vi kan se ikke gjort noen vurderinger når det gjelder løypeforslagets 
virkninger for friluftslivet. Utredningen har som utgangspunkt at det ikke foreligger konflikt, noe som 
etter vår oppfatning ikke kan legges til grunn. Kommunen ser ut til å mene at det er friluftsliv å kjøre 
snøscooter, og bruker hensynet til funksjonshemmede som et argument for å opprette løype.  
 
Fylkesmannen finner grunn til å påpeke at snøscooterkjøring ikke omfattes av friluftslivsbegrepet. 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Funksjonshemmede kan i henhold til motorferdselregelverket gis mulighet til bruk av 
snøscooter uavhengig av løyper, og vi kan ikke se at hensynet til funksjonshemmede kan tillegges særlig 
vekt når det gjelder å opprette løyper.  
 
Som avbøtende tiltak er det i kommunens utredning sagt at store deler av løypa legges på islagt vatn. 
Fylkesmannen kan ikke se at dette på noen måte kan anses som et avbøtende tiltak, da lyden vil bære 
godt over islagt vann. 
 
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid gjør en supplerende utredning av konsekvensene av 
foreslått løype, jf. det som er sagt ovenfor. Betydningen av de berørte friluftslivsområdene må vurderes 
opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Vi minner for øvrig om at kommunen ved fastsetting av 
løypene skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
  
Sikkerhet  
Løypa er foreslått lagt over islagt vann, uten at det i utredningen er sagt noe om sikkerhet utover at det 
er vist til at store deler av traséen mangler mobildekning. Fylkesmannen forutsetter at det redegjøres 
for hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder ferdsel på isen og sikkerhet. 
  
Forholdet til svenske myndigheter  
Kartet, herunder mottatt sosifil, viser at løypa skal stoppe ca. 100 meter fra riksgrensen mot Sverige. I 
kommunens utredning er det imidlertid sagt at løypa stopper ved riksgrensen. Fylkesmannen er ut fra 
dette usikker på hva kommunen legger opp til. 
 
Det ble i forbindelse med den senere forkastede forsøksordningen med snøscooterløyper sagt følgende 
om muligheten for å lage løyper som krysser riksgrensen: «Kommuner som deltar i forsøksordningen 
kan planlegge for løyper til Sverige innenfor de rammer som gjelder for forsøket. Da er viktig at 
kommunen finner egnet sted for grensekryssing i samråd med Tollmyndighetene. Kommunene bør også 
ha tett kontakt med kommunen på svensk side. Kommunen må også forholde seg til annet aktuelt 
regelverk, herunder vegmyndighetenes regler for bruk av snøscooter på offentlig veg».  
 
Fylkesmannen legger til grunn at det samme må gjelde der hvor kommunen nå ønsker å etablere løype 
som skal legges til riksgrensen.  
 



Vi finner grunn til å stille spørsmål ved hvilken dialog det har vært med svenske myndigheter når det 
gjelder å etablere en ny løype som går enten inntil eller nær riksgrensen. Liste over mottakere viser at 
de mottar kopi av høringsforslaget, men arbeidsgruppas notat viser ikke at det har vært noen kontakt i 
forkant av høringen. Det er på det rene at en snøscooterløype tett opp til grensen kan få virkninger inn i 
Sverige. 
 
Det er foreslått en bestemmelse om at det for Loppa er tillatt med rasting langs løypa og 30 meter ut fra 
ytterkant av løypa. Samtidig er det foreslått følgende bestemmelse om løypebredde: «Max 10 m frem til 
Loppaisen, deretter isens bredde». Fylkesmannen mener det her åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa, dvs. også i Sverige. Dette kan ikke Fauske kommune fastsette.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Saken ble sendt på høring til Luokta-Mavas sameby og til Tuorpon sameby. Det er ikke kommet noen 
merknader fra disse samebyene. Se Rådmannens merknad under vurdering til merknad nr 3. 
Rådmannen er ikke kjent med at det er vært ytterligere dialog med svenske myndigheter. 
 
Rådmannen tar Fylkesmannens merknad til etterretning og innstiller på at Loppaløypa ikke opprettes 
som snøskuter løype som er åpen for almen ferdsel. 
 
Kommuneplanens arealdel 2009-2021, ble vedtatt 03.02.2011.  Her er arealformål LNF-A område for 
traseen som er planlagt.   I disse områdene tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet til stedbunden 
næring, jfr.plan og bygningslovens § 20-4, nr 2 (gammel lov).  Arealformål for Eidevatnet (Muorkivatnet) 
er vannareal for allmennt friluftsliv. 
 
 
Merknad nr 3:  Arjeplogs kommun, datert 23.01.2017: 
”Här kommer Arjeplogs kommuns yttrande i rubricerat ärende. 
 
Arjeplogs kommun avvisar förslaget på ny Loppa-løype tills dess Fauske kommune samrått med berörda 
samebyar. 
 
Alla kontaktuppgifter och kartor över samebyarna på svensk sida återfinns här: 
https://www.sametinget.se/2370” 
 
Vurdering/anbefaling: 
Etter at Fauske kommune mottok denne uttalelsen, er det tatt kontakt pr epost til de epostadresser som 
Arjeplog kommune har oppgitt.  Vi har bedt om en uttalelse fra dem med svarfrist 20. februar 2017. 
 
Merknad nr 8:  Nordlandsforskning, datert 20.01.2017: 
«Vi viser til konsekvensutredning for Loppaløypa hvor det står beskrevet at det går mange trekkeleier og 
flyttleier i området og hvor vurderingen er 0: Ingen negative konsekvenser. Vi vurderer dette 
annerledes. Reinen er avhengig av store sammenhengende beiteområder forå kunne overleve ute 
gjennom årstidene, og reindriftsutøverne har tradisjonelt flyttet reinflokken etter de beste 
beiteforholdene. Infrastruktur samt aktiviteter i utmarka fragmenterer beiteområdene, og reduserer 
valgmulighetene til reineierne. På grunn av økning i antall milde vintre med tining og isingsproblematikk 
opplever reineierne at de stadig oftere må flytte flokkene mellom beiteområder. Disse klimarelaterte 
utfordringene kommer i tillegg til behovet for flytting grunnet tap til rovdyr. Fleksibilitet og mulighet til å 
skifte beite er derfor avgjørende for reindriften. Simlene er spesielt sårbare for forstyrrelser på 
senvinteren etter en lang periode med utfordrende klima og fôrtilgang. Det er viktig at simlene får ro i 
denne tiden før og under kalving. Sammensatte utfordringer som nevnt ovenfor gir en relativt stor 
belastning for Balvatn reinbeitedistrikt, og utgjør viktige elementer som bør tas hensyn til i en 
beslutningsprosess om nye skuterløper som vil medføre økt menneskelig aktivitet i reinbeitedistriktets 



beiteland. Den foreslåtte Loppaløypa ligger ikke direkte i kalvingsland, ifølge reindriftskart, men økt 
menneskelig aktivitet i områder hvor det går mange trekkleier og flyttleier gir likevel økt stress for 
reinen. 
 
På grunnlag av dette sammensatte bildet av utfordringer som bidrar til fragmentering i reinens 
beitelandskap, er det særlig viktig at reindriften selv blir lyttet til når vedtak skal fattes som påvirker 
driftens beitegrunnlag og dermed fleksibilitet til å drive reindrift i detteområdet.» 
 
Anbefaling/vurdering: 
Det er avholdt møte med Balvatn reinbeitedistrikt og de har ingen innvendinger til at Loppaløypa 
etableres.  Det samme gjelder løypenes åpningstider, der har Balvatn reinbeitedistrikt bekreftet at 
løypenettet kan være åpent til 5. mai uten at dette er til hinder for deres utøvelse av reindrift. 
 
Merknad nr  9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter på Mourkivatnet og er en avgreining fra Turistløypa. Løypa foreslås videre til 
Riksgrensen. I utredningen kommer det frem at løypa går gjennom leveområde for jerv og kongeørn. 
Løypa vil berøre et svært viktig friluftslivsområde. Løypetraséen berører ingen hytter/fritidsboliger. 
Farten settes til 70 km/t.  
Støy fra snøskuterløyper kan påvirke store omkringliggende områder, og det er ofte en usikkerhet 
knyttet til hva som er grensen (avstand og nivå) for det som kan oppfattes som uakseptabel støy. 
 
I kommunens forenklede konsekvensutredning kommer det ikke frem hva slags konsekvenser den 
foreslåtte løypa forventes å ha på vinterfriluftslivet i området. I utredningen vises det til 
friluftslivskartleggingen og at den foreslåtte løypa går i et svært viktig friluftslivsområde. Videre er det 
ikke innhentet kunnskap om bruken av Mourkihytta, som er en av Sulitjelma og Omegn Turistforening 
(SOT) ubetjente hytter i Sulitjelmafjellene, og som er sentral i spørsmålet om hensynsplikten overfor 
friluftsliv ivaretas dersom skuterløypa skulle etableres.  
Muorkihytta vil ifølge utredningen være 500 meter unna løypa i enden av Mourkivatnet. 
Snøskutertrafikk i 70 km/t på høyfjellet vil selvfølgelig være godt hørbart for de som ferdes med ski og 
oppholder seg på Mourkihytta og i fjellet for øvrig. En grundig vurdering av lydmiljøet ville ha avdekket 
dette. I områder med godt lydmiljø, særlig i viktige friluftslivsområder og fjellområder som dette, er det 
ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med snøskuter genererer.  
FNF er kjent med SOTs uttalelse og det er ikke til å misforstå at den foreslåtte skuterløypa kommer i 
konflikt med vinterfriluftslivet og bruken av Mourkihytta. FNF mener SOT på en god måte beskriver 
hvorfor den ikke kan opprettes.  
 
I utredningen fremmes isfiske på Loppa og at skuterløypa tilrettelegger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Når det gjelder isfiske høres det noe merkelig ut å forlate gode og lett tilgjengelige 
fiskevann i Sulitjelma, og kjøre snøskuter for å fiske mindre fisk og av dårlige kvalitet høyere oppe på 
fjellet.  
 
I utredningen vurderes den foreslåtte løypa til å ha en positiv konsekvens (+1 – små positive 
konsekvenser). Dette fremstår som uforståelig for FNF. De som bruker dette svært viktige 
friluftslivsområdet i dag til friluftslivsaktivitet, og SOT som tilrettelegger for friluftsliv og drifter 
Mourkihytta, er av en annen oppfatning. 
  
FNF mener Loppaløypa ikke kan etableres fordi hensynsplikten overfor vinterfriluftslivet ikke vil ivaretas 
dersom den skulle etableres slik den er tegnet inn og etter kommunal forskrift.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Se vurdering til merknad nr 10, Sulitjelma og Omegn Turistforening.  
 



Merknad nr  10: Sulitjelma og omegn Turistforening, datert 17.01.2017: 
«Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) registrerer at det er lagt ut ny forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter til offentlig høring med svarfrist 20. januar 2017. 
 
Styret i SOT ønsker å komme med følgende kommentarer: 
SOT driver sin hovedaktivitet i Sulitjelmafjellene hvor foreningen har 8 ubetjente turisthytter  og 180 km 
med løypenett. All aktivitet er basert på frivillig arbeid. SOT's grunnide er å gi et tilbud til 
friluftsinteresserte mennesker som vil oppleve det enkle og stille friluftsliv - sommer som vinter. 
 
Vi registrer nå at det er forslag om å etablere ei skuterløype fra eksisterende turistløype på Mourki og 
frem til Loppa øst for Mourki. Løypa vil passere 500 meter fra var turisthytte i Mourki. Hytta vil være 
synlig fra løypa og kan derfor være et fristende mål for en del skuterførere. Den foreslåtte løypa til 
Loppa berører dessuten den naturlige traseen som skiturister bruker til og fra Piski-området. 
 
Vi ser at overnattingen på våre turisthytter vinterstid er økende og er bekymret for at skutertrafikken vil 
få konsekvenser for antall besøkende på Mourkihytta. SOT er av den oppfatning at folk som går i fjellet 
vinterstid vil reagere negativt på skutertrafikk i nærheten av og eventuelt frem til hytta. 
 
Vi anser heller ikke Loppa for a være et spesielt godt isfiskevann. Om det er et ønske å kunne 
tilby isfiske i området mener vi vestenden av Mourki - der løypa går i dag vil være et like godt alternativ. 
At Loppa er et spesielt lunt sted kan vi heller ikke helt forstå der det ligger i høyfjellet, i 720 meters 
høyde. 
 
Opprinnelig forslag til nåværende scooterløype var også nær Mourkihytta. Den foreslåtte traseen ble da 
lagt om nettopp for å unngå konflikt med tiltenkt bruk av hytta. 
 
SOT ønsker derfor at «Loppaløypa» ikke blir etablert og vil derfor komme med innsigelse til opprettelse 
av løypa.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar Fylkesmannens, FNF Nordlands og Sulitjelma- og omegn Turistforening merknad til 
etterretning og innstiller på at snøskuterløypa over Muorki til Loppa ikke etableres.  Bakgrunnen er bl a 
for stor støybelastning for dette viktige friluftsområde. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa er en avgreining av Turistløypa og går fra Turistløypa på Mourkivatnet til Riksgrensen ved Loppa. 
Løypa går gjennom et svært viktig friluftslivsområde. Går gjennom reinbeiteområde med mange trekk- 
og flyttleier. Et friluftsområde og hytte påvirkes av støy. Løypa går gjennom leveområde for rødlistet og 
fredet jerv og kongeørn. 
Løypa har en klar og grei målsetting, turist- og fiskeløype. lngen avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Åpningstider, fartsgrense, rasting og kjøre- og motorferdselsforbud som for Turistløypa. Kan etableres 
under forutsetning av dokumentert tilstrekkelig avbøtende tiltak.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme anbefaling/vurdering som til merknad nr 10 fra Sulitjelma- og Omegn Turistforening. 
 
KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN: 
 
Merknad nr 1: Statskog,  datert 03.01.2017: 
 



«§ 3:, ledd c:  
Forslag: Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 24.00 -06.00.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 23.00-07.00.  
Statskog SF mener dette er nødvending for å minimalisere interessekonflikter mellom eierne av 
fritidseiendommene, næringsaktørene og skuterbrukerne. 
 
§ 4, ledd a:  
Forslag: Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 70 km/t.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 50 km/t.  
 
§ 7, ledd d:  
Forslag: Nordlysløypa: Max 10 meter.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring: 
Ledd d utgår.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer Statskogs synspunkter som fornuftige og foreslår at endringene blir tatt inn i 
forskriften. Statskog foreslår maksimal hastighet til 50 km/t.  Gjeldende forskrift angir max hastighet til 
60 km/t. Gjeldende forskrift er grunnlag for den avtalen som Fauske kommune har i dag.   
 
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Forskriften er foreslått endret på noen sentrale punkter, uten at dette fanges opp av utredningene. Det 
er heller ikke i arbeidsgruppas notat datert 24. november 2016 sagt noe om de aktuelle endringene.  
 
Når det i motorferdsellov- og forskrift er et krav at løypenes virkning for friluftsliv og naturmangfold i 
influensområdet skal utredes, innebærer dette etter Fylkesmannens oppfatning også at endringer som 
foreslått i forskriften må utredes. De foreslåtte endringene kan ha virkninger for friluftsliv og 
naturmangfold, og må også tas med i vurderingen når det gjelder hensynet til bolig- og hytteområder og 
vurderingen av ulempene for reindriften. Dette gjelder også for den tidligere vedtatte turistløypa, hvor 
foreslåtte endringer vil få betydning for flere av de temaer som skal utredes.  
 
Vi vil i det følgende uttale oss til enkelte foreslåtte endringer i forskriften.  
 
Forskriftens § 3 bokstav a 
Løypene kunne tidligere være åpne i perioden 2. januar til 25. april, mens det nå er foreslått en periode 
på 1. desember til 5. mai. 
Det fremgår ikke av høringen hvorfor det er foreslått endringer av forskriften når det gjelder § 3 «åpning 
og stenging av løypenettet». Endringene er heller ikke del av konsekvensutredningen. Åpning av 
løypenettet fra 1. desember til 5. mai er en betydelig utvidelse fra tidligere, og dette vil forlenge 
perioden med negative konsekvenser for reindrifta. 
  
I gjeldene forskrift for kommunalt løypenett i Fauske kommune (vedtatt februar 2016), er det i § 3 
fastslått at løypene skal stenges senest 25. april. Dette er i tråd med nasjonal forskrift som sier at «I 
sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april».  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er fremsatt argumenter for å fravike nasjonal forskrift på dette punktet, 
og ber derfor om at tidligere vedtak om stenging 25. april opprettholdes. Vi minner om at i spesielle 



tilfeller og etter begrunnet søknad fra kommunen eller enkeltperson, kan Fylkesmannen gjøre unntak 
for forbudet om kjøring etter 25. april (§ 9 i nasjonal forskrift). 
En forlengelse av perioden hvor løypene kan holde åpne vil ha betydning også for andre interesser, 
særlig støyømfintlig bebyggelse i løypenes influensområde.  
 
 
Forskriftens § 3 bokstav c  
Perioden for kjøreforbud er nå foreslått til mellom kl. 24.00 og kl. 06.00, mens det i gjeldende forskrift er 
satt til 22.00 – 07.00. Dette er av stor betydning for flere av de hensyn som skal ivaretas, og særlig for 
støyømfintlig bebyggelse. Vi viser til det som er sagt ovenfor om dette i tilknytning til Kjelvassløypa. 
Miljødirektoratets veiledning når det gjelder støy og snøscooterløyper anbefaler at grenseverdien for 
motorsportbaner i T-1442 benyttes. I nattperioden 23-07 er det der angitt at aktivitet ikke bør foregå. 
Det er her snakk om løyper for rekreasjonskjøring, og Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
tillate kjøring i nattperioden. En endring av forskriften som innebærer at det tillates kjøring i tidsrommet 
23.00 til 07.00 er ikke akseptabelt.  
 
Forskriftens § 3 bokstav e  
Gjeldene forskrift er på dette punkt foreslått endret fra «Kommunen skal stenge hele eller deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.» til «Kommunen kan stenge 
hele eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.»  
Endringen fra skal til kan er ikke begrunnet. Formuleringen «kan» vil kreve en reindriftsfaglig vurdering 
fra kommunen på om løypa skal stenges eller ikke. Alle andre kommuner i Nordland som har vedtatt 
scooterløyper har brukt ordet «skal» i forskriften på dette punkt 
 
Forskriftens § 4 bokstav a  
Når fartsgrensen økes fra 60 km/t til 70 km/t, innebærer dette at støysonene utvides. Det følger av 
veiledningen at avstandene vist i tabell 3 bør benyttes av kommunene for å finne minsteavstand fra 
traséen til støyømfintlige bygg og stille områder, hvor en ikke behøver supplerende støyberegninger. 
Der snøscootertraséen kommer innenfor anbefalte minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til 
veiledningen utarbeides et støysonekart vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser 
overskrides, må dette bemerkes og en omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en 
omlegging bør det settes tidsbegrensning for bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende 
tiltak kan være aktuelle.  
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til veiledningen utarbeides et støysonekart 
vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser overskrides, må dette bemerkes og en 
omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en omlegging bør det settes tidsbegrensning for 
bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende tiltak kan være aktuelle.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning når det gjelder støy. 
  
For å minske støybelastningen, er det flere steder sagt at nedsatt hastighet skal brukes som et 
avbøtende tiltak. Kommunen har da ansvar for å få ut informasjon om slike begrensninger slik at det er 
kjent blant dem som kjører. Vi forutsetter at fartsgrensen skiltes, men mener det så langt som mulig 
også bør fremgå av forskriften hvor fartsgrensen er satt ned. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Når det gjelder forskriftens § 3 a åpningstid er det følgende å bemerke: 
Det er avholdt møte med Balvatn Reinbeitedistrikt og i dette møte ble det enighet om at løypene kunne 
være åpne fram til 5. mai uten at det ville medføre store ulemper for reindrifta på norsk side av grensen.   
Når det gjelder åpning den 1. desember anser Rådmannen dette for å være for lang åpningstid og for 



lang tid for ulemper med bl a for støyømfintlig bebyggelse og friluftslivet i området. 
Her foreslår Rådmannen at løypene åpnes 2. januar, som i gjeldende forskrift, og stenges 5. mai. 
Når det gjelder forskriftens § 3 bokstav c tar Rådmannen Fylkesmannens merknad til etterretning og 
foreslår at løypenettet er stengt mellom kl 22:00 og kl 07:00. Bakgrunnen for dette er at ihht støy bør 
aktivitet i nattperioden 23:00 til 07:00 ikke foregå. Snøskuterparkeringa i Daja ligger like ved Sulitjelma 
Turistsenter. De fleste som bruker Turistløypa, har bil m/henger parkert der og det vil generere en del 
støy når snøskutere skal kjøres opp på hengere ol.  Denne støyen vil da forekomme etter kl 23:00 
dersom løypenettet er åpent til kl 23:00.  
 
Når det gjelder forskriftens § 4 bokstav a hvor det foreslås øking av fartsgrense, tar Rådmannen dette til 
etterretning og foreslår at fartsgrensen ikke heves, men fortsatt skal være max 50 km/t.  Bakgrunnen er 
økt støybelastning når fartsgrensen heves, noe som  
vil ha negative konsekvenser for friluftslivet.  Det kan nevnes at friluftsområder som er verdsatt som 
svært viktige eller viktige er avstand i meter fra senterlinje av trasèen til ytterkant støysone ved 60 km/t 
på 1400 m. Denne sonen vil øke når hastigheten økes til max 70 km/t. 
 
I de deler av løypenettet hvor fartsgrensen er satt ned skal dette skiltes. 
 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«I høringsbrevet opplyses det om at Turistløypa ble vedtatt den 11.2 2016 og er dermed ikke 
konsekvensutredet eller tegnet inn i kart i denne høringen.  Fauske kommune opplyser at det kun er 
forslag til endrede åpningstider og fartsgrense som er gjenstand for høring denne gang.  Men i forslag at 
i «kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, Nordland» er det punktet (eller bokstaver i ny 
forslagsforskrift) som ikke er i samsvar med den forrige vedtatt forksriften av 11.2.2016.  Bl a er ikke 
siste kulepunktet i § 3 å finne i ny forslagsforskrift: 
 
§ 3 Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for 
særskilte området, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre 
interesser som motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 2. setning. 
 
Høringsparter og berørte interesser har dessuten interesse av hva det innebærer at fartsgrensen forslås 
økt fra 60 km/t til 70 km/t, spesielt i forhold til støy.  Det er også av interesse hvorfor kommunen nå 
foreslår å ta ut vikeplikten snøskuterkjørere hadde for myke trafikanter/skiløpere, til nå å kun gjelde for 
trafikanter som befinner seg på vei når den måtte krysses av snøskuterkjørere.  I tillegg til et mer 
omfattende løypenett foreslås det å tillate snøskuterkjøring enda senere på kvelden (kl 00:00) og 
tidligere om morgenen (kl 06:00).  Dette til tross for at løypene berører hytteområder og naturområder 
der dyrelivet har gått til ro.  Dette må kommunen redegjøre for. 
 
FNF vil også presisere at det er en forventning at alle løypetraseer ses i sammenheng sel om Turistløypa 
er vedtatt tidligere.  Det foreslås nå et langt mer omfattende løypenett med avgreininger og 
konfliktene/samla belastning vil derfor forventes å øke. FNF mener kommunens skulle lagt ved kart over 
løype og revidert konsekvensutredning som følge av de endringer som foreligger i ny kommunal 
forskrift. 
 
FNF mener for øvrig at Turistløypa i stor grad ivaretar snøskuterinteressene og de som har behov for å 
kjøre mer fritt på andre siden av riksgrensen.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar store deler av FNF sine merknader til etterretning og foreslår at forskriften endres i hht 
dette. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 



«Dokumentvurdering: 
Det synes etter dette klart at teksten Forskriftlvedtak 11.02.20l6, unntatt det som direkte omhandler 
Tilførselstøypa, er vedtatt og gjelder for Turistløypa. 
Når utforming av Forskriften av 11.02.20l6 og forslag av 02.12.20l6 avviker på flere punkter og derfor 
ikke er direkte sammenlignbare, gir det vansker med referanser og store muligheter for forvirring og 
misforståelser. 
 
I Forskrift i vedtak av 11.02.20l6 brukes bl.a. strekpunkter i alle paragrafer som inneholder flere ledd. I 
Forskrift utlagt på kommunens hjemmeside brukes kulepunkter, med nesten tilsvarende tekst. 
I Forslag til forskrift av 02.12.20l6 brukes alfabetisk opplisting. Her er det også foretatt en del 
tekstendring, skifte av navn og betegnelser iforhold tit vedtatt forskrift og en del av leddene har byttet 
plass og blitt sammenslått. I §§ 3, 8 og 9 er et punkt i hver av paragrafene utelatt i forslag til Forskrift, 
uten at det er kommentert. 
 
Formelt sett vil vi her oppleve at det opereres med flere sett med forskrifter som ska I gjelde for samme 
løype, men som inneholder avvik og ikke samsvarer med hverandre !! 
Selv om det ikke er de mest tungtveiende avvikene og noen kan ses på som justeri nger, er det meget 
vanskelig å  forholde seg til disse dokumentene i høringssaken! 
Det blir uklart for meg når det for eksempel kun vises til endrede åpningstider og fartsgense i 
høringsbrevet, om det gjelder bare §§3 og 4, 1. ledd. 
Jeg forutsetter at høringen som en naturlig konsekvens også ville gjelde for eksempel §§3 a), 3 c) og 3 f), 
da det ellers ikke gir noen mening for høringsrunden. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer dokumentene som er sendt på høring er et godt grunnlag for å vurdere de enkelte 
løypene og forskriftene.  Høringsprosessen stanses ikke, saken legges fram til behandling med de 
høringsmerknadene som foreligger. 
Hvorvidt det er brukt kulepunkt eller strekpunkt har liten betydning, teksten er den samme.  Det er den 
forskriften som er vedtatt og som ligger ute på lovdata som til enhver tid er gjeldende. 
Mikkelsen har merknader til både prosess og forskrift.  Stort sett alle de punktene han påpeker i sin 
merknad har Rådmannen tatt med som endring av forskriften for løypene. 
 
 
GENERELLE MERKNADER: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, grunneier, datert 03.01.2017: 
«Arealleieravtale:  
Fauske kommune og Statskog SF som grunneier vil måtte inngå en ny arealleieavtale for de områder 
som er aktuelle for skuterløyper. Prinsipielt vil Statskog SF ikke kreve betalt for en slik avtale hvis Fauske 
kommune ikke tar betalt for kjøretillatelser. I tilfelle Fauske kommune innfører gebyr i.h.t. kommunens 
gebyrregulativ, vil Statskog SF vurdere leie for arealer etter nærmere forhandlinger.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fauske kommune har ikke vedtatt gebyr for kjøring i løypene for 2017. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 03.01.2017: 
«Fylkesmannen klaget i brev av 16. mars 2016 på kommunestyrets vedtak når det gjaldt fastsetting av 
tilførselsløypa. Vi mente det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, og at det 
heller ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.  
 
Kommunen foreslår nå endringer i traséen for tilførselsløypa (nå angitt som Kjelvassløypa) og to nye 
løyper (Nordlysløypa og Loppaløypa). Det er i tillegg foreslått endringer i forskriften som åpner for en 



lengre sesong, kjøring større deler av døgnet og høyere hastighet ved kjøring. Turistløypa fra Daja til 
riksgrensen er ikke gjenstand for høring når det gjelder traséen, da det ikke er foreslått endringer når 
det gjelder dette.  
Vi finner grunn til å påpeke at det ikke alltid er samsvar mellom det som er sagt i saksdokumentene og 
det som fremgår av sosifilas egenskaper. Dette gjelder for eksempel tidsrom hvor løypene er åpne (både 
dato og klokkeslett) og fartsgrense. Kommunen må sørge for at det blir samsvar. Der det ikke er 
samsvar, har vi lagt til grunn det som fremgår av sakens dokumenter.  
 
Utredning av løypene: 
Det er foretatt konsekvensutredninger av de endringer som er foreslått når det gjelder løypetraséer.  
Fylkesmannen registrerer at det er mange endringer i konsekvens i forhold til tidligere utredninger, uten 
at vi nødvendigvis kan se at det er grunnlag for de aktuelle endringene. Det fremstår også som merkelig 
at konsekvensen flere steder er satt som positiv der det etter det vi kan se ikke er snakk om noen 
endring. Dette gjelder for eksempel tema som skredfare, teknisk infrastruktur og verneområder. 
 
Konsekvensene for reindrifta blir etter Fylkesmannens vurdering underkommunisert, da konsekvensene 
for løypene er satt til «0 = ingen negative konsekvenser». Scooterkjøring med tilhørende aktiviteter 
(rasting, isfiske mm) i områder som ellers er mindre traffikert av mennesker og maskiner vil få negative 
konsekvenser for reindrifta. Vinter og vår er en sårbar tid for reinen, og det er derfor særlig uheldig med 
forstyrrelser i denne perioden. I tillegg berører skuterløypene reindriftas særverdiområder (flyttleier og 
kalvingsområde). 
  
Samlet sett vil også de negative konsekvensene for reindrifta øke ved åpning av flere traséer. I forhold til 
samlet belastning må det også tas med i betraktning at Balvatn reinbeitedistrikt fra før har svært 
utfordrende driftsforhold som følge av blant annet vannkraftutbygginger, store mengder fritidsboliger – 
og ikke minst stor rovviltbestand.  
 
Også for andre tema mener vi at de negative konsekvensene er underkommunisert, og vi viser til det 
som er sagt under de enkelte løypeforslagene. 
  
For at kommunestyret skal kunne ta stilling til hvilke løyper som kan fastsettes, er det vesentlig at det er 
gitt et korrekt bilde av konsekvensene.» 
 
Videre: 
«Samtykke fra grunneier  
Det fremgår ikke av kommunens utredning hvilken dialog det har vært med grunneier, og det er grunn 
til å stille spørsmål ved om det vil være mulig å få samtykke til etablering av nye løypeforslagene. 
Fylkesmannen mener det allerede i forkant av høringen bør være mest mulig klarlagt at slikt samtykke 
vil bli gitt.  
 
Kommunen kan i alle fall ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 
samtykket. Fylkesmannen legger til grunn at slikt samtykke innhentes før et eventuelt vedtak.  
 
Krav til begrunnelse  
Motorferdselforskriften § 4a tredje ledd, tredje setning, fastsetter følgende: «Av kommunens vedtak 
skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med 
bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter 
femte ledd».  
 
Det er i merknadene til denne del av forskriften sagt: «I tredje punktum stilles det krav til begrunnelsen i 
kommunens vedtak. En god begrunnelse er særlig viktig fordi vedtaket kan påklages, se åttende ledd. Av 
vedtaket skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 



snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Kommunens vurdering av hensynene i femte ledd skal også fremgå av vedtaket».  
 
Dette innebærer at kommunens vurdering av hensynet til friluftslivet, naturmangfold, reindrift, bolig- og 
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerhet skal fremgå av vedtaket. 
 
Klagerett  
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel 
VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir 
berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det har vært dialog med grunneier i prosessen.  Denne kontakten bunnet ut i at vi fikk beskjed fra 
Statskog at vi bare skulle sende utkastet ut på høring og så skulle de komme med sine synspunkter i sin 
høringsuttalelse.  Rådmannen har i sin innstilling fulgt opp de synspunkter som fremkommer i 
grunneiers merknad. 
Rådmannen har tatt til etterretning de synspunkter som fremkommer i Fylkesmannens merknad og i 
innstillingen er det kun løype fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby som ønskes 
etablert.  
 
Merknad nr 4:  Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Statens vegvesens ansvar i planarbeid er først og fremst knyttet til arealbruk langs riks- og 
fylkesvegnettet. Vi har også ansvar for å påse at føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale 
og regionale arealpolitiske dokumenter blir ivaretatt i planleggingen. 
I denne saken uttaler vi oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
Vegvesenet har et særskilt ansvar for trafikksikkerheten, både som forvalter av vegnettet og som 
fagmyndighet. 
Fauske kommune har ikke sendt varsel om oppstart av dette arbeidet. Kommunen legger nå forslag til 
forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, konsekvensutredning og 
løypebeskrivelse ut på høring.  
 
Generelt 
Kryssing av fylkes- og europaveg 
Når det gjelder løyper som krysser europa-, riks- og fylkesveg behandler Statens vegvesen disse etter 
veglovens bestemmelser på lik linje med avkjørselstillatelser. Her vil trafikksikkerheten både for førere 
og vegfarende være hovedfokus. Det bør ikke legges opp til flere krysningspunkter enn absolutt 
nødvendig. 
 
Scooterløyper på og langs offentlig veg 
Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen tillate at det etableres 
skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og fylkesveger. Ved opprettelse av 
scooterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til at løypene legges utenom vegens 
eiendomsområde som omfatter vegbane med tilhørende innretninger som grøfteprofil, vegfylling o.l. 
Med mindre det er gitt tillatelse til det bør skuterløyper ikke legges parallelt med veg nærmere enn 20 
meter fra vegkant. 
 
Start av skuterløype fra offentlig veg 
På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks- eller 
fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. 



 
Skilting og merking 
Statens vegvesen anbefaler at kommunene benytter vegvesenets anbefalinger til merking og skilting i 
løypene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er riktig at det ikke er sendt varsel om oppstart.  Dette gjelder oppretting av en forskrift etter 
forvaltningsloven og ikke en plansak etter plan- og bygningsloven. Det er dermed ikke krav om varsel om 
oppstart av arbeidet. Når det gjelder skilting, vil dette bli gjort i hht vegvesenets anbefalinger. 
 
Merknad nr 5:  Sametinget, datert 19.01.2017: 
«Snøscooterløyper vil kunne ha konsekvenser for reindrifta i området. Vi registrerer at reindrifta er 
kontaktet i saken. Sametinget forutsetter at kommunen legger til rette for dialog med reindrifta hvor de 
får mulighet til å si seg enig eller uenig med tanke på vedtak. Samt at forskriften blir fulgt med tanke på 
stenging av løyper ved varsling fra reindriften.  
 
Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet for å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71, § 3-1). Vi oppfordrer kommunen til å 
ta i bruk denne veilederen i planarbeidet. Sametingets planveileder finnes på: 
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader utover at Balvatn Reinbeitedistrikt har vært involvert i hele prosessen. 
 
Merknad nr 6:  Politiet, datert 20.01.2017: 
«Vi har sett på dette og finner ikke at vi har noen merknader av betydning til forslaget. Ikke alle 
bestemmelser er like enkle å kontrollere, f.eks. fartsreglene. Det har imidlertid liten betydning for 
forskriften. Formålet med fartsreglene er uansett å få førere til å senke farten der det er ønskelig.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fartsgrenser som er angitt i forskriften skal skiltes. 
 
Merknad nr 7:  NVE, datert 30.01.2017: 
«NVE mener det er utarbeidet et oversiktlig og ryddig høringsdokument hvor løypetraseene er tydelig 
inntegnet på kart. Temaet sikkerhet er vurdert for alle løypetraseene. Ingen av løypene berører 
skredutsatt terreng. Loppaløypa og Kjelvassløypa går over islagt vann, Kjelvatnet er i tillegg et regulert 
vassdrag. NVE ber om at det tas hensyn til faren dette kan medføre. Vi forutsetter at forskriftens § 3d) 
«Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som gjør det 
nødvendig», benyttes dersom isforholdene på vassdragene tilsier at det vil være utrygge forhold for 
skuterkjøring. 
 
NVE har ikke ytterligere merknader til høring av forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 9:  FNF Norland, datert 20.01.2017: 
Uttalelsen er utarbeidet i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk 
Forening, avd Nordland, som også har gitt sin tilslutning. 
«Fauske kommune har oversendt et forslag til forskrift om løyper til fornøyelseskjøring med snøskuter 



med tilhørende konsekvensutredning, jfr. kravene i § 4a i Motorferdselsloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt kart.  
FNF har noen merknader til høringsbrevet som vi forventer blir vurdert i den videre saksbehandling og 
før en eventuell overlevering til kommunestyret. Dersom det foreslås justeringer eller andre løyper så 
må det sendes ut på ny høring.  
 
I notatet som er lagt ved forslaget kommer det frem at kommunestyret i sak 82/16 vedtok å nedsette en 
arbeidsgruppe som skulle få i oppdrag å utrede muligheter for nye traséer for snøskuterkjøring i 
Sulitjelma. Formålet med løypene skulle være turist- og næringsutvikling. Arbeidsgruppen bestod av 
Turistnæringen, Sulitjelma snøscooterklubb, Fauske kommunes administrasjon og politikere. Disse har 
befart de aktuelle områdene på snøskuter.  
Det har også vært informasjonsmøter med Sulitjelma hytteforening, Statskog, Balvatn reinbeitedistrikt, 
Statens vegvesen. 
 
Naturvern og friluftslivsorganisasjonene blir ikke nevnt, og det oppfattes derfor som om at disse ikke er 
inkludert i arbeidet. Verdien og kvaliteten av slike notater begrenser seg og konfliktavklaringer uteblir 
når ikke alle interesser deltar. I tillegg innehar naturvern- og friluftslivsorganisasjonene kunnskap som 
kunne blitt brukt i konsekvensutredningen. Medvirkningsprosessen har derfor ikke vært optimal.  
 
Arbeidsgruppen hadde altså fått i oppgave av kommunestyret å utrede nye traseer med formålet turist- 
og næringsutvikling. Men videre i notatet står det at arbeidsgruppa vektlegger friluftsliv i deres 
løypeplanforslag, og at det tilrettelegges for barnefamilier og mennesker med funksjonsnedsettelser og 
uerfarne snøskuterkjørere. Avslutningsvis mener arbeidsgruppa at snøskuterkjøring i de planlagte 
løypene vil være positivt for friluftslivets mangfold og Fauske som folkehelsekommune. Og til alt 
overmål er det foreslått i selve formålsparagrafen i kommunal forskrift.  
FNF oppfatter dette som kunnskapsløst og stikk i strid med all fagkunnskap og nasjonal politikk. 
Kommunen har hjemmel til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter og denne 
hjemmelen skal ikke brukes til å fremme friluftsliv. Motorisert ferdsel har aldri vært under 
friluftslivsbegrepet, hvilket alle Stortingsmeldinger om friluftsliv har vært tydelig på. I den siste 
stortingsmeldingen, Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som kilde til livskvalitet, defineres friluftsliv 
følgende: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse». Denne definisjonen ble også lagt til grunn i den første stortingsmeldingen om 
friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001. Videre står det at «Motorisert ferdsel 
omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken.».  
Og i kapittel 4.4 står det følgende: «Motorferdsel i utmark kan påvirke friluftslivet negativt på flere 
måter. Motoriserte fremkomstmidler skaper støy og er forurensende, og oppleves sjenerende for 
mange friluftslivsutøvere.». FNF minner derfor kommunen om at etablering av snøskuterløyper ikke er 
så problemfritt slik det ofte har blitt fremstilt utad, med henvisning til Tilførselsløypa og Turistløypa fra 
forsøksperioden.  
FNF finner det derfor urimelig at det i forskriftsforslagets formålsparagraf står skrevet at løypenettet 
skal legge til rette for friluftsliv. Og det i Sulitjelma hvor det fra før av er en masse 
friluftslivstilrettelegginger godt egnet for personer ulik fysiske forutsetninger. Når det gjelder personer 
med funksjonsnedsettelser finnes det også tilbud for dem, både isfiske og adgang til å benytte seg av 
snøskuter etter dispensasjon.  
Fauske kommune som planmyndighet må også legge nasjonal politikk og definisjoner til grunn, og kan 
derfor ikke bruke friluftsliv som en del av formålet med etablering av snøskuterløyper for 
fornøyelseskjøring. FNF oppfatter derfor at løypeforslagenes formål er å legge til for økt 
fornøyelseskjøring med snøskuter og såkalt «skuterturisme». Friluftsliv omfattes ikke av formålet og må 
tas bort i formålsparagrafen i forslag til kommunal forskrift. 
 
Ved planer om å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring skal kommunen være bevisst på alle 
konfliktene som kan oppstå, ta nødvendig hensyn og sørge for å ha innhentet kunnskap for et godt 



beslutningsgrunnlag. Kommunen skal i henhold til motorferdselsloven § 4a og forskriftens § 4a ta 
særskilt hensyn til støy og andre påvirkninger på friluftsliv. I departementets kommentarer til lovteksten 
(Prop. 35 L (2014–2015) presiseres det at det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved 
etablering av snøscooterløyper og ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i 
løypene. Hadde kommunen og forslagsstiller invitert naturvern- og friluftslivsorganisasjonene med i 
diskusjonen og arbeidsgruppa så hadde dette blitt bedre opplyst og potensielle konflikter blitt avklart. 
Denne kunnskapen og disse innspillene kunne vært tatt med i forkant og før forslagene ble sendt på 
høring. Fauske kommune, som forslagstiller og planmyndighet, har derfor ikke gjort en tilfredsstillende 
jobb med å sikre bred medvirkning fra alle interesser.  
 
Når det gjelder konsekvensutredningen bærer den preg av synsing og den er lite kritisk i forhold til 
naturmangfold, støy og konsekvenser for friluftsliv. Det er mange antakelser i forbindelse med 
virkningene av løypene og kunnskapsgrunnlaget betraktes derfor som mangelfull. For å kunne ta de 
nødvendige hensyn og for å kunne foreta avveininger av hvor løypene bør lokaliseres, må kommunene 
ha et godt kunnskapsgrunnlag. Å vise til tilgjengelig informasjon i naturbase og registrerte rødlistearter 
er ikke tilstrekkelig. 
 
Det må også ventes å være flere rødlistearter i influensområdet. Eksempelvis er lirype og fjellrype nå på 
rødlista. Uansett handler det om å skåne naturmangfoldet for unødig forstyrrelse i en periode de er 
svært sårbare for forstyrrelser. Kommunen har redegjort for naturverdiene oppført i naturbasen, men 
har ikke vurdert effektene på naturmangfoldet og ivaretatt naturmangfoldlovens miljørettslige 
prinsipper (§§ 8-12).  
 
De foreslåtte skuterløypene i denne høringen vil alle berøre viktige friluftslivsområder, og kommunene 
bør som kjent ikke legge løyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. 
Dette følger av merknadene til nasjonal forskrift. Derfor er det viktig at det gjøres grundige utredninger 
på støy og friluftsliv. Hva det er kommunen legger i at Turistløypa og Tilførselsløypa «ikke har skapt 
nevneverdige problem for friluftslivet» kommer ikke frem.  
 
Det kommer frem av Departementets merknader til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, at høringsbrevet må fylle kravene i plan- og bygningsloven § 11-14 andre ledd. Det skal 
framgå av saksframlegget hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og kommunen må gjøre rede 
for hvordan de særskilte hensynene som de plikter å ta er ivaretatt. FNF vil følge kommunens videre 
behandling og dersom våre merknader ikke blir vurdert, samt nye vurderinger på hvordan hensynet 
overfor friluftsliv, hytteområder og støy blir ivaretatt i saksfremlegget og et eventuelt 
kommunestyrevedtak, vil det være grunnlag for en klage.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar FNF Nordland sine synspunkter til etterretning og endrer forskriften i hht dette i sin 
innstilling. 
 
Merknad nr 11:  Fauske Næringsforum, datert 17.01.2017: 
«Fauske Næringsforum støtter det fremlagte forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag i Fauske Kommune. 
Dette vil gi muligheter for næringsutvikling og gi reiselivet mulig vekst og utvikling som er nødvendig for 
å opprettholde å skape nye arbeidsplasser spesielt i Sulitjelma.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
 
Merknad nr 11:  Sulitjelma Nærmiljøutvalg, datert 16.01.2017: 



«SNU har ingen merknader til konsekvensutredningene som gjelder for løypene; Loppaløypa, 
Kjelvassløypa og Nordlysløypa. 
 
SNU er også meget tilfreds med at biltilhengerne skal parkere ved parkeringsplassen i Daja, for å frigjøre 
parkeringsareal til personbiler ved parkeringsplassene, Kjelvasskrysset og Skihytta; dagsbesøk og 
turgående. 
 
Kjøretillatelse og gebyr: Dersom dette blir iverksatt, forventer SNU at avgiftene blir øremerket; 
preparering og merking av løypenettet. 
 
SNU ber også om at arbeidsgruppa som har utarbeidet høringsforslaget, har «Turistløypa» som en 
prioritert oppgave til neste sesong; tilpasse traseen på strekningen Daja til Valfajokka. Ref. SNU sine 
kommentarer til; «Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter i Sulitjelma, Fauske 
kommune», november 2015.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Dersom traseer eller forskrift skal endres, må dette ut på ny høring.  
 
Merknad nr 13:  Sulitjelma Snøscooterklubb datert 12.01.2017: 
«Sulitjelma Snøscooterklubb vil med dette gratulere Fauske Kommune med et banebrytende arbeid for 
snøscooterbruk til rekreasjon så vel som for næringsutvikling. 
 
Sulitjelma Snøscooterklubb ønsker nye tracetilbud velkommen og stiller seg positiv ti  
framlagte konsekvensanalyser. 
 
Vi er overbevist om at de utarbeidete traceforslagene vil være positive bidrag for næringsutvikling i 
Fauske kommune. 
 
Styret i Sulitjelma Snøscooterklubb vil på vegne av våre medlemmer og andre snøscooterbrukere ønske 
Fauske Kommune lykke til med det videre arbeid i saken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 14:  Salten Motorsport,  datert 20.01.2017: 
«Vi ser veldig positivt på at kommunen stiller seg bak og fremmer slike forslag for utvikling av 
løypenettet i Sulitjelma. 
Vi mener også at det vil føre med seg goder som vil gagne mange i Sulitjelma og omegn, med tanke på 
økt turisme, økt tilgjengelighet til naturen, for personer med nedsatte funksjons evner, økte inntekter 
for turistnæringen og andre næringer og foreninger som legger tilrette for slik ferdsel. 
Ikke minst vil det bidra til økt rekruttering av barn og unge til snøscooter sporten, da all utvikling og 
tilrettelegging av løyper vil bidrar til å opprettholde miljøet. 
Vi er også av den oppfatning av at flere lovlige løyper betyr mindre ulovlig kjøring. 
Så skal vi fortsette med holdnings skapende arbeidet som kan videreføres til flotte turer i fantastisk 
natur i Sulitjelma». 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna KF er et kommunalt næringsselskap som skal legge til rette for næring- og stedsutvikling i 
Fauske. I denne sak er vi høringsinstans og skal da være ” bindeledd” for alle med næringsaktivitet og 



spesielt turistnæringen i Sulitjelma. Motorferdsel i utmark har det vært og er mange synspunkter på. I 
denne saken vil vi på generelt grunnlag komme med noen innspill på det som spesielt berører turist- og 
reindriftsnæringen i Sulis. 
Fauna KF har som del av denne prosessen hatt møte den 5. Januar 2017 med næringsaktører som etter 
vår vurdering kan bli mest involvert i den daglige driften av ny forskrift. Følgende bedrifter var 
representert; Balvatn reinbeitedistrikt, Sulitjelma turistsenter AS, Sulitjelma fjellandsby AS og Fjellfarer 
AS. 
Tilbakemeldingen under og etter møtet var at det er særdeles nyttig med et slik treffpunkt der man får 
et godt innblikk i hverandres drift og utfordringer. Vi hadde etter Faunas syn også gode 
diskusjoner rundt ny forskrift for skuterløyper i Sulitjelma og de innspill som kom under møtet er 
sammenfattet i Fauna sine kommentarer til høringsuttalelsen. Hver enkelt bedrift vil i tillegg gi sine 
spesifikke innspill. 
 
Leiekjøring: 
Som et innspill i denne høringsuttalelsen vil Fauna KF kommentere behovet for leiekjøring som en viktig 
sekundær/biintekt for flere av reiselivsaktørene i Sulitjelma. Denne inntekten er i dag et meget viktig 
bidrag som supplement i forhold til ordinær drift. Viktig at man konkurrerer på lik linje ut i fra lover og 
regler, samt at private aktører ikke tar over dette markedet uten nødvendig godkjenning. 
 
Generell kommentar: 
Med flere løyper og økt scootertrafikk vil det være nødvendig med hyppigere kontroller og 
tilstedeværelse i fjellheimen. I dag er det liten tilstedeværelsen fra kontrollmyndighetene. 
Næringsaktørene opplever i perioder utstrakt ulovlig kjøring i fjellet. Når næringen påpeker dette blir de 
utsatt for trusler av ulik alvorlighetsgrad.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer utover at leiekjøringsløyvene, 8 stk i Sulitjelma, blir lyst ut hvert 3. år.  Det 
er kun næringslivaktører som blir tildelt disse av Planutvalget. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 
 
Fra merknader til § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark siteres det: 
«Dersom kommunen ønsker å endre trasèen eller bestemmelsene for snøscooterløypene, må den treffe 
nytt vedtak etter prosessen som beskrevet i bestemmelsen.»  
Så langt vites, er det ikke foretatt videre høringer/gjort vedtak om endringer. 
Saken synes prinsipiell og dette er forhold som må behandles og avklares på en formelt rett måte. (Ref: 
Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven, Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.) 
 
KONKLUSJON 
Nåværende høringsprosess stanses og ny høringsrunde startes med oppdaterte dokumenter. 
Dette er forhold som ikke er akseptable og saksgrunnlaget til høringa påklages herved. 
 
Jeg velger likevel å fortsette og gi mitt innspill til hele sakskomplekset nå. 
 
LØYPENETTVERK 
Fauske kommune vil legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. Løypenettverket 
består av Turistløypa, Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Turistløypa med forskrift ble vedtatt 
11.02.20l6. 
Motorferdselloven og-forskrift slår fast at motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt/skal begrenses i 
størst mulig grad. 
Kommunestyret kan imidlertid fastsette løyper for fornøyelsesk jøring med snøskuter på vinterføre. 
I § 1 Formål i forslag til Forskrift knyttes skuterkjøring til turisme,  friluftsliv og næringsutvikling . 



Å bruke slike "gode tiltak" som argument/alibi for tilrettelegging for fornøyelseskjøring på skuter, er 
ingen god forvaltning, da det strider mot intensjon og bestemmelser i lovverket forslaget hjemles i. Når 
en ut fra konsekvensutredningene ser i hvilke områder løypetraseene er lagt, styrker det at det er 
skuterkjøring som har prioritet. 
Man kan ikke ut fra Stortingsmelding 18 (20l5-20l6), definisjon av Friluftslivet: "Opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser'', legge til rette for friluftsliv 
ved å opprette skuterløyper! Friluftsliv må tas ut av § 1! 
 
FOLKEHELSE 
Visjon: Fauske kommune, folkehelsekommunen der alle trives, gir store forpliktelser og forventninger, 
med spesielt ansvar for slik tilrettelegging. Her er liten sammenheng mellom liv og lære. 
Kommuneplan,fysisk aktivitet og friluftsliv: ldrett og friluftsliv i Fauske har lange tradisjoner og 
kjennetegnes av et stort engasjement. Området er et viktig mål og virkemiddel i samfunnsutviklingen,og 
for bedret folkehelse. For at kommunen fortsatt skal være attraktiv ogfremtidsrettet, er det viktig å 
tilrettelegge for trivsel og gode levekår." 
Folkehelseloven,kap. 2-3: Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel,..miljømessige forhold.. - 
bestemmelser om luftkvalitet, støy,... 
Stortingsmld. 18:"Friluftslivet skal være en viktig del av folkehelsepolitikken. Å bevare natur er dermed 
et viktig bidrag i folkehelsepolitikken. «Det  tradisjonelle friluftslivet må prioriteres og ivaretas ! 
 
Utgangspunkter for tiltak og tilrettelegging blir helt feil og dette er negativt signal å sende, så vel til 
den oppvoksende slekt, som til befolkningen for øvrig! 
 
Her burde det i det minste foreligget beskrivelse, vurderinger og eventuelt forslag til alternativer. 
Trasèene legges gjennom områder med bl a vinterbeite, kalvingsland og mange trekk- og flyttleier for 
rein, flere sårbare planteområder, flere bolig- og hytteområder, viktige friluftsområder, leverområder 
for viktige fredede og rødlistede fugler og dyr.  Dette er arter som er meget vare for forstyrrelser 
innenfor sitt habitat.  Områder brukes også til jaktterreng.  Dessuten følger deler av flere trasèer enten i 
eller i nær tilknytning til skiløyper som er brukt av friluftsfolket i årtider. 
 
Det synes liten tvil om at stor skutertrafikk med menneskelig aktiviteter vil få negativ påvirkning for alle 
ovennevnte områder. 
 
REINDRIFT 
I Forskriftens og Motorferdselloven §4, sies det bl.a: 
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 
Kommunen skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 
I reindriftens særverdiområder skal løypene være stengt om våren etter 25. april. 
 
Det   foreligger ingen dokumentasjon, bortsett fra møtevirksomhet, på at kommunen har gjort egne 
vurderinger av økt skutertrafikk og løypenes virkning for rein i influensområdet. 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger for reindrifta, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning . 
 
FRILUFTSLIVET 
Videre i  Forskriftens  § 4a/merknad: 
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for  friluftslivet. 
Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøskuterløyper. lkke minst 
som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en 
særstillinq. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 



verdsettefriluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
Det betyr at det ikke bare er virkningene på friluftsliv i selve snøskuterløypene som i denne 
sammenhengen er relevant, men også virkninger for områdene utenfor løypene som berøres. 
Det blir svært viktig når deler av flere skutertraseer følger enten i eller i nær tilknytning til skiløyper som 
er flittig brukt av friluftsfolket. Her må folkehelseperspektivet bringes inn og vektlegges! 
Så langt jeg kjenner til har ikke kommunen, bortsett fra en snøskuterbefaring, foretatt ekstra kartlegging 
og verdsetting av vinterbruken. Det vises til erfaringer fra kommunens tid som forsøkskommune, men 
situasjonen nå vil være en helt annen!  Forholdene må vurderes ut fra gjeldende situasjon, mest 
sannsynlig med økt skutertrafikk og aktivitet både i og utenfor løypene. Det foreligger ikke 
dokumentasjon på at slike registreringer/vurderinger er gjort. 
Det finnes heller ikke dokumentasjon på at lyd- og støymiljøet ved økt skutertrafikk er registrert/ 
beskrevet, utredet eller vurdert. 
Heller ikke er noen av områdene vurdert opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser,kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper for friluftslivet, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
BOLIG- OG HYTTEOMRÅDER 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til bolig- og hytteområder og sikkerheten for de som kjører og andre. 
 
Kommunen har i konsekvensutredning kun angitt avstander fra løypene til hytter langs traseene. 
Det er ikke sagt noe om andre ulemper. Jeg ser for meg at nye skuterløyper vil kunne medføre økt og i 
perioder stor skutertrafikk "rundt hytteveggene" for ganske mange hytteeiere. Det vil føre med seg 
store ulemper ved bruk av nær-/hytteområdet til rekreasjon og avslapping. 
På fine vinterdager/påske vil bruk av uteområde til for eksempel opphold "i solveggen" og lek, kunne 
fortone seg som "evigvarende" forstyrrelser med skutertrafikk -(visuell forurensning), 
motordur/trafikkstøy –(støyforurensning), eksoslukt/utslipp -(luftforurensning). 
For mange vil det kunne føre til stress og psykisk belastning ved aldri å "være fri" og føle ro og fred på 
hytta, stedet som ofte forbindes med rekreasjon og avslapping. 
Selv med nedsatt hastighet, vil stor trafikk innebære et trafikksikkerhetsproblem for hytteeiernes 
uteområde. Særlig viktig for barns lekeområder og akeløyper i nærområdet. Stedet vil "miste sin 
bruksverdi" og eierne kan oppleve en verdiforringelse og vansker/tap ved eventuelt salg av hytta. 
Det er også fare for at det vil oppstå ulemper knyttet til parkering og trafikkbelastning i områdene hvor 
løypene har sitt utgangspunkt. 
Det foreligger ikke dokumentasjon for at kommunen har gjort slike eller tilsvarende undersøkelser og 
vurderinger i hensikt å oppfylle hensyn/krav, gitt i Forskrift for motorferdsel i utmark etc. 
Avbøtende tiltak som: Løype over Rørgate, støyskjerming,varsling, skilting og nedsatt fartsgrense er bra, 
men det foreligger ikke dokumentasjon for vurderinger om de foreslåtte avbøtende tiltak har den 
nødvendige effekt for miljøet. Dette må utføres! 
Sannsynligvis kan de på ingen måte kompensere for å oppfylle forskriftens krav og hensyn! 
Rørgate-traseen f. eks. vil føre til at skutertrafikken/ulempene bare kan spres over et større område. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning for bolig- og hytteområder, som er nødvendig for god 
og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
STØY 



Lov- og forskriftsbestemmelser og Veiledning for støy-snøtskuterløyper: 
Kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet og til hytteområder. 
 
Fra Stortingsmelding nr. 21:"..Støy er et av våre store gjenværende miljøproblemer. Stress forårsaket av 
støy kan være en sterk medvirkende årsak til forskjellige helseplager ....derfor er det viktig både å 
redusere støyen som omgir oss og sikre stille områder for friluftsliv og rekreasjon." En del 
problemstillinger er allerede behandlet under avsnittene om friluftsliv og hytteområder. 
I konsekvensutredningen for Kjelvassløypa angis det at løypa er godt innarbeidet som tilførselsløype til 
Turistløypa . Men det er under helt andre betingelser! Egne erfaringer høstet som hytteeier i 
nærområdet til Kjellvassløypa, er nok at både støy- og trafikkbelastningen økte som følge av 
forsøksordningen, både for lovlig og ulovlig kjøring. Særlig stor støybelastning ved stor fart og "aksing'' 
opp siste kneika til Skihytta eller parkeringsplassen. Faren for enda større trafikk- og støybelastning er 
åpenbart stor, etter min vurdering. 
I samfunnet sier regelverket for offentlig ro og orden at det skaI være ro fra kl. 23-07. 
Skuterløypa går gjennom eller nært bolig- og hytteområder og parkeringsplass for skutertilhengere/biler 
ved løypestart er nært hytteområder/campi ngplass og Fritidssenter. Dette er områder brukt til 
rekreasjon og feriering og hvor det ofte søkes avslapping, ro og fred. 
I friluftslivsområder og områder med fugle-, dyreliv og spesielt rein, trengs det også ro og lenger enn 
seks timer i løpet av døgnet! 
Det virker da totalt ulogisk at skuterløypa som knyttes til nevnte støyutsatte områder, iflg. forslag til 
Forskrifter skal være åpen og tillate kjøring/aktivitet og medfølgende støy kl. 06-24. I Klima- og 
miljødep.: Veiledning for støy i skuterløyper frarådes sterkt en slik åpningstid! Dette er ikke 
akseptabelt! Hva slags vurderinger ligger til grunn for et slikt forslag? 
Generelt sett gir større fart mer støy. Dette er områder der støy bør begrenses mest mulig. Med tanke 
på intensjon for etablering og bruk av skuterløypene: turkjøring/turisme, rasting, naturopplevelser og 
rekreasjon, synes det naturlig at skuterkjøringen for en stor del foregår med slede med eller uten 
passasjerer. 
Forskrift for kjøring med motorvogn i terrenget § 4 gir bestemmelser her. Redusert hastighet ville også 
tatt hensyn til skuterkjørere som stanser for rasting. Her burde det foreligget grundige støyvurderinger 
rundt disse betraktningene! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for støy tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskaps- 
innhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. 
 
NATURMANGFOLD 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø Løypene må 
ikke legges inn i verneområder eller sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. 
 
Naturmangfoldlovens virkeområde omfatter alle offentlige beslutninger og tiltak som berører 
naturmangfold og kommunen skal foreta en selvstendig konkret vurdering av hvilken påvirkning det vil 
ha for mangfoldet. Effektvurderinger og avbøtende tiltak skal være basert på naturvitenskaplige 
undersøkelser og erfaringsbasert kunnskap. 
Det foreligger ikke dokumentasjon på at noen form for undersøkelser eller vurdering, gjort etter 
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, §§ 8-12, av løypenes virkning på naturmangfoldet i 
influensområdet er foretatt. 
Fra snøen kommer om høsten til utpå vinteren, er en meget sårbar tid for naturmangfoldet/fugle- og 
dyreliv. Kulde og snø gjør at mye av mattilgangen reduseres kraftig. Samtidig kreves mye mer energi til 
aktivitet og leting etter mat. Naturen skaI og må få hvile i denne perioden! 
Naturen settes på "sparebluss" og stadig forstyrrelser som forårsaker redsel, flukt og mye bevegelse, er 



belastninger som kan være katastrofale for eksempel for fredede og rødlistede enkeltindivider og 
bestander. Derfor ble for eksempel snøugla totalfredet i 1965, jerven i 1982 og kongeørn i 1968. 
Åpningen av løypene må derfor utsettes til etter helgefredningen i jul/nyttår, dvs. 2. januar. Forskriftens 
§4 gir bestemmelser om stenging av løypene. Justering i Forslag til Forskrift for kommunalt løypenett § 
3f) følger naturlig av det forangående. Det er også den samlede belastningen på naturmangfoldet som 
ska Ivurderes (Jfr.§ 10), men det kan jeg heller ikke se er blitt gjort! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for naturmangfold tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, 
kunnskapsinnhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. Det gjelder både enkelttilfeller og samlet belastning. 
 
UTSLIPP OG FORURENSNING 
Klimaavtalen  og Forurensningsloven: 
a). Klima- og miljøhensyn må gjennomsyre enhver politisk beslutning som fattes fremover. 
b). Vi må begynne å kutte i ressursbruken og unnga unødig utslipp og forurensning med en gang om vi 
skal nå målene. 
§1 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går 
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Dette er et meget viktig område som ikke er berørt idet hele tatt! I kommunens egen Klimaplan er ikke 
emnet berørt. Ved neste rullering må dette området inn i planen! 
Når kommunen organiserer tilrettelegging for allmenne tiltak av denne art, hadde jeg faktisk forventet 
at det var gjort undersøkelser og forelå vurderinger om den økte skutertrafikken og den økte bil- og 
transportaktivitetens virkninger på influensområdet. Her må en kunne regne med vesentlig økning med 
utslipp til luft og forurensning. 
I avsnittet bolig- og hytteområder har jeg vært inne på mulig vesentlige belastninger fra både visuell-, 
lyd- og luftforurensning. 
Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at det er gjort vurderinger rundt avfall og økt forsøpling i 
områdene, noe man må kunne regne med. Hvilke konsekvenser kan det ha for dyre- og fuglelivet, for 
eksempel? Her er ingen avbøtende tiltak! 
Det nevnes ingen ting om tiltak/ordning for tilfredsstillende forsøplings- og avfallshåndtering. 
Organiseringen må være avklart her! 
lgjen gjelder det Naturmangfoldloven og totalbelastningen på miljøet, som ikke er tatt hensyn til. 
 
KONKLUSJON 
Dette er et tema/område som ikke er berørt og som på ingen måte er tilfredsstillende for miljø- og 
klimaarbeidet i kommunen! Dette arbeidet må intensiveres iden videre forvaltning! 
 
NÆRINGSUTVIKLING 
I konsekvensutredningen for alle løyper vurderes tiltakene til (+2) +3, middels til store positive 
konsekvenser, for næringslivet. Det er bra, men det finnes ikke noen annen dokumentasjon enn utsagn 
og opplisting av ønskede muligheter. 
 
Her mener jeg det burde foreligget mer konkrete planer, beskrivelser, undersøkelser og erfaringer, gjort 
som grunnlag for satsing og vurderinger. Det kan fort synes som de positive effektene bare brukes som 
et alibi for etablering av skuterløyper for fornøyelseskjøring,uten særlig tanke på belastning på 
naturområdet og totalbelastningen på miljøet. 
Når det gjelder næringslivet, så har det, akkurat som andre, lag og foreninger muligheter for tillatelser til 
å få tilrettelagt og gjennomført mange positive oppgaver, innenfor eksisterende lover, forskrifter og 
regelverk. 
 
KONKLUSJON 



Her må det utarbeides et mye grundigere og mer konkret begrunnet materiale enn ei "smørbrødliste" 
med ønsker/muligheter under videre forvaltning.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har vurdert punktene i Mikkelsens merknad og tar disse til etterretning. 
Forskriften er endret på flere punkt ihht dette.  Se kommentarer under merknadene til hver enkelt løype 
og til forslag til forskrift. 
 
Sammendrag: 
Statskog, som grunneier i Sulitjelmafjellet, ønsker ikke at det Nordlysløypa opprettes. 
Da grunneier har rett til å nekte ferdsel på egen eiendom, innstiller Rådmannen på at Nordlysløypa ikke 
opprettes.  
 
Mange merknader til saken går ut på støy- og annen ulempe for dem som har hytte nær traseen til 
Kjelvassløypa.  Grunneier ønsker ikke at det opprettes en trase etter Rørgata ned på Kjelvatnet.  Ut fra 
dette har Rådmannen foreslått at Kjelvassløypa ikke legges ut som løype for allmenn ferdsel.  
Rådmannen innstiller på at det blir opprettet en løype fra skuterparkeringa i Daja til Sulitjelma 
Fjellandsby (Fjellandsby-løypa). 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 86/16 av 11.2.2016 ble påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland.  Klagen 
gjaldt oppretting av tilførselsløypa som løype for offentlig ferdsel.  Bakgrunnen var at det ikke var tatt 
tilstrekkelig hensyn tiI hyttebebyggelse i området og at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og 
andre ulemper for friluftslivet.  
 
I og med at det forelå en faktafeil i konsekvensutredningen når det gjaldt antall hytter i rød og gul sone, 
ble løypa lagt ut på ny høring.  Antall hytter i rød og gul sone er endret, men antall hytter i 
influensområdet er det samme.  
 
Loppaløypa ligger nært et områder som er angitt som svært viktig friluftsområde.  Her vil det bli store 
støybelastninger både på dette friluftsområde og for SOT sin turisthytte v/Mourki. Området er viktig for 
vinterfriluftsliv. 
  
Åpningstid for løypene, både lengde i tid og klokkeslett, er også sentralt i noen merknader. Det samme 
gjelder hastighet og den innvirkning den har på støysoner i området. Dersom hastigheten økes, blir 
støysonene endret.  Ihht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a, 
sjuende ledd, kan ikke kommunen treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren 
har samtykket. 
 
Fauske kommune har inngått avtale med Statskog vedr tilrettelegging og merking av turistløypa og 
tilførselsløypa.  Denne avtalen gjelder fram til 15.05.2017.  Dersom kommunestyret gjør vedtak om 
oppretting av nye snøskuterløyper, må det inngås ny avtale. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Konsekvensutredning - Kjelvassløypa 

 
Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av 

konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. 

 

Under er det listet opp hvilke tema Fauske kommune vurderer å være mindre relevante for tiltaket: 

 

 Forurensing (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn). 

 Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred. 

 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 

 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang -og sykkelveinett. 

 Barn og unges oppvekstvilkår. 

 Kriminalitetsforebygging. 

 En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredning omfatte vurderinger av dette. 

 

 

Skala for verdivurdering og konsekvensvurdering: 

 

-3: Store negative konsekvenser 

-2: Middels negative konsekvenser 

-1: Små negative konsekvenser 

0: Ingen negative konsekvenser 

+1: Små positive konsekvenser 

+2: Middels positive konsekvenser 

+3: Store positive konsekvenser 

 

 

 

Kjelvassløypa – tidl tilførselsløype fra 

Skihytta til Daja via Kjelvasskrysset – med 

avgreining via Rørgata og avgreining inn til 

Sulitjelma Fjellandsby 

 

Eksisterende arealbruk: 

Løypa berører kommunedelplan 

Daja/Jakobsbakken og har arealformål 

fritidsbebyggelse. Løypa berører reguleringsplan 

for Sulitjelma Opplevelsespark. Arealformålet er i 

hovedsak eksisterende veiareal og 

skogbruksområde. 

 

Lengde: 

Ca 4,6 km 

Foreslått formål: 

Snøskuterløype 

 

Forslagsstiller: 

Fauske kommune 

Beskrivelse: 

Løypa vil gå fra eksisterende parkeringsplass ved 

Skihytta og følger oppmerket trase via 

Kjelvasskrysset til parkeringsplass i Daja, samt en 

avgreining inn til Sulitjelma Fjellandsby på i 

overkant av 200 m.  I tillegg er det lagt inn en 

trase som følger Rørgata og dermed ikke er 

innom Kjelvasskrysset. Denne traseen er ca 1 km 

lang og blir koblet på traseen på Kjelvatnet. 

 

Kartutsnitt: 

Se vedlagte kart 



 

 

Tema Konsekvens 

(verdi/omfan

g) 

Forklaring Avbøtende tiltak Grunnlag 

Skredfare 0 Løypa berører ingen 

aktsomhetsområde for 

snøskred-

/utløpsområde. 

 

 Skredatlas: 

Skred-atlas.nve.no 

Teknisk infrastruktur, 

herunder 

vedlikeholdskostnader 

2 Parkeringsplassene 

ved Skihytta, 

Kjelvasskrysset og i 

Daja anses i dag som 

store nok.  

Løypa går fra 

Skihytta over 

Rundvatnet til 

Kjelvasskrysset og fra 

Kjelvasskrysset over 

Balmielva ca. 250 

meter langs bilveg 

(Kjelvassveien). 

En avgreining av 

løypa går via Rørgata 

og er dermed ikke 

innom 

Kjelvasskrysset. 

Løypa går ned på 

Kjelvatnet og blir så 

koblet på den andre 

løypa til Skihytta.   

En annen avgreining 

går innom Sulitjelma 

Fjellandsby. 

 

 Fauske kommune 

Reindriftsnæringen 

 

Balvatn Reinbeitedistrikt 

0 Området brukes til 

vårbeite, høstbeite og 

høstvinterbeite for 

rein. 

 

Det går flere 

trekkleier og flyttleier 

i området. 

 

Kommunen skal 

stenge løypa 

dersom 

reinbeitedistriktet 

ber om dette av 

hensyn til reindrifta 

Kilden til 

arealinformasjon: 

 

Skog og landskap 

Kulturminner og 

kulturmiljø inkl. 

samiske 

0 Løypa berører ingen 

kjente kulturminner 

eller kulturmiljø. 

 Askeladden 

riksantikvaren.no 

Naturmangfold – 

arter/naturtyper 

-1 Ved Kjelvasskrysset 

er det registrert 4 

arter av nasjonal 

særlig stor 

forvaltningsinteresse; 

Rypebær, stivstarr, 

blålyng og rynkevier. 

Nedenfor brua som 

krysser Balmielva er 

det fjellfrøstjerne som 

også er av nasjonal 

Dette er planter som 

er snødekt om 

vinteren. Løypa 

stenges hvis 

snødekket 

forsvinner. 

Kilden til 

arealinformasjon: 

 

Skog og landskap 



særlig stor 

forvaltningsinteresse. 

 

Inngrepsfrie områder 0 Berører ikke INON 

områder 

 Kilden til 

arealinformasjon: 

Skog og landskap 

Næringsliv +2 Erfaring fra 

forsøksperioden viser 

at det har hatt positiv 

innvirkning på 

næringslivet, spesielt 

for turistnæringa i 

Sulitjelma.  

En avgreining inn til 

Sulitjelma 

Fjellandsby vil i 

tillegg ha positive 

ringvirkninger for 

bedriften, bl a kan 

publikum stoppe her 

og stå på ski, spise ol. 

  

Verneområder/rand-

områder 

0 Løypa ligger langt fra 

verneområder. 

 Kilden til 

arealinformasjon: 

Skog og landskap 

Bolig-/hyttefelt -1 Løypa går delvis 

gjennom et 

hytteområde. 

Avstanden fra løypa 

til den nærmeste hytta 

er 4 – 6 meter. 

Det ligger 1 hytte 

innenfor 20 m fra 

løypa og 8 hytter 

innenfor 50 m fra 

løypa. 

 

Ved avgreiningen 

over Rørgata er den 

nærmeste hytta 50 m 

fra løypa.  Når det 

gjelder avgreiningen 

til Sulitjelma 

Fjellandsby er det en 

hytte som ligger ca 25 

m fra traseen.  

  

Løypa over Rørgata 

vil berøre færre 

hytter. 

 

Tilbud om 

støyskjerming for 

hytter innenfor rød 

og gul sone. 

Fauske kommune 

Sikkerhet -1 Kjelvatnet er regulert 

vann. 

Stenging av løype, 

overvåking/varsling

, skilting og/eller 

generelle advarsler. 

 

Støy -1 Fra Daja til Skihytta 

er det fartsgrense 20 

km/t. Her ligger 1 

hytte innenfor rød 

sone og 8 hytter 

innenfor gul sone.  

 

Ved avgreiningen 

over Rørgata er den 

nærmeste hytta 50 m 

Nedsatt fartsgrense 

i hele løypa, 20 

km/t.  

 

Løypa er godt 

innarbeidet som 

tilførselsløype til 

tidligere turistløype.  
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(på grensen til gul 

sone) fra løypa.  Når 

det gjelder 

avgreiningen til 

Sulitjelma 

Fjellandsby er det en 

hytte som ligger ca 25 

m fra traseen (i gul 

sone). 

 

Daja friluftsområde 

281 vil bli påvirket av 

støy 

 

Norddelen av 

Kjelvatnet – Callavas 

friluftsområde 282 vil 

bli påvirket av støy 

 

Nord – øst delen av 

Skihytta – Såki 375 

friluftsområde vil bli 

påvirket av støy. 

 

Hyttene innenfor 

rød og gul sone 

tilbys  

støyskjerming. 

 

Løypa over Rørgata 

vil berøre færre 

hytter. 

Samfunn (drikkevann) 0 Det er 2 

godkjenningspliktige/

godkjente vannverk i 

områder, Daja 

vannverk og 

Sulitjelma 

Fjellandsby vannverk. 

Daja vannverk ligger 

ca 200 m fra 

skuterløypa, vei som 

er åpen for offentlig 

ferdsel om sommeren 

ligger betraktelig 

nærmere vannverket. 

 

Inntaket til Sulitjelma 

Fjellandsby sitt 

vannverk (kommunalt 

vannverk) ligger i 

underkant av 100 m 

fra løypa.  Også her 

ligger vei nærmere 

enn snøskuterløypa. 

 

Overvåking/varslin

g og generelle 

advarsler. 

 

Løypene vil ikke 

berøre 

drikkevannskilder. 

Fauske kommune 

Friluftsliv +1 Løypa går gjennom 

Daja friluftsområde, 

Kjelvatnet – Callavas 

friluftsområde og 

Skihytta – Såki 

friluftsområde som er 

kategorisert som 

svært viktige 

friluftsområder. 

Løypeforslaget har i 

mange år blitt brukt 

for hytteeiere med 

gyldig dispensasjon 

for kjøring til hytte  

som tilførselsløype 

til tidligere 

turistløype uten at 

det har skapt 

nevneverdige 

problem for 

Nordlandsatlas: 
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friluftslivet i 

området. 

 

 

Samlet vurdering 
Foreslått løype kan starte i Daja, Skihytta og Kjelvasskrysset.  Kapasiteten på parkeringsplassene 

vurderes som tilstrekkelig.  

 

Løypa berører mange reininteresser.  Løypa kan stenges hvis reinbeitedistriktet ber om det av 

hensyn til reindrifta eller ved bar mark.  

 

Løypa er positiv for næringslivet i Sulitjelma.  Større mulighet for inntjening i form av bevertning, 

salg av utstyr/tjenester, guidede turer, service på snøskutere mv. 

 

Løypa er også godt innarbeidet som tilførselsløype i den tidligere forsøksordningen over 15 år, selv 

om reglene er endret i den nye forskriften for bruk av løypa.  

 

Fra Daja til Skihytta er det foreslått en alternativ trase som ikke er innom Kjelvasskrysset (Rørgata), 

slik at færre hytter blir berørt.  Fartsgrensen i løypa er satt til 20 km/t av hensyn til sikkerhet og 

støy.  En hytte ligger innenfor rød sone og blir tilbudt støyskjerming. Skiltes med privat hytte – Vis 

hensyn. 

 

Løypa går utpå Kjelvatnet som er et regulert vatn.  Avbøtende tiltak er stenging av løypa, 

overvåking/varsling, skilting og/eller generelle advarsler. 

 

 

 

Konklusjon 
Etter avbøtende tiltak vurderes konfliktnivået å være akseptabelt. Stenging av løypa i forhold til 

reindriftsnæringen og usikker is, samt alternativ trase, gjør at de negative konsekvensene blir 

betydelig redusert.  

 

Skihytta og Kjelvasskrysset er i dag parkering og startpunkt for hytteeiere med dispensasjon til å 

kjøre til hyttene sine. 
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Forslag om innføring av Fjelloven i Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til fjellova § 3 
første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på statsgrunn i 
kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger av 
fjellova skal inngå. 

3. Fauske kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over utmarksressursene i 
kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra 
bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og matdepartementet om 
vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske gjennomføringen av vedtaket.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Fauske kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til fjellova § 3 
første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på statsgrunn i 
kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger av 
fjellova skal inngå. 

3. Fauske kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over utmarksressursene i 
kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra 
bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og matdepartementet om 
vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske gjennomføringen av vedtaket.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 
Saksbehandler Georg de Besche dy orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 070/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 



1. Fauske kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til fjellova § 3 
første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på statsgrunn i 
kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger av 
fjellova skal inngå. 

3. Fauske kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over utmarksressursene i 
kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra 
bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og matdepartementet om 
vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske gjennomføringen av vedtaket.  

 
Vedlegg: 
01.06.2017 170220_vedtak nordland fylkesting_ Forvaltning av statens grunn 1351518 

01.06.2017 170310_Program 20172021 Vedtatt p HLM17 1351519 

01.06.2017 170314_uttalelse troms fylkesting om ny forvaltningsordning_35 for 5 mot 1351520 

01.06.2017 170320_skriftlig svar dale inntekter statskog 1351521 

01.06.2017 170509_p89_ap partiprogram 17-21 side 64-65 1351522 

01.06.2017 170509_p89_sp partiprogram 17-21 side 32-33, 35 1351523 

01.06.2017 170510_n_generelt saksgrunnlag_fjellov_lundogco 1351524 

01.06.2017 971014_voksenåserklæringen 1351525 
 
Sammendrag: 
I Fauske kommune er alt arealet som staten eier umatrikulert, såkalt opprinnelig statsgrunn. Det er 
Fauske kommunes syn at det er avklart at det eksisterer allmenningrettigheter på statens grunn i 
kommunen(statsalmenning), og at lov av 6. juni 1975 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i 
statsalmenningane (fjellova) gjelder for forvaltning av statsgrunn i kommunen. 
Fauske kommune sitt syn er at fjelloven allerede gjelder i kommunen fordi det er statsalmenning i 
kommunen. Kommunens vedtak om å opprette fjellstyre er en følge av kommunen sitt prinsipale syn. 
Med de politiske vedtak som foreligger fra Nordland og Troms fylkesting, Høyres landsmøte, 
Senterpartiets landsmøte og Arbeiderpartiets landsmøte i 2017, er det Fauske kommune sitt syn at 
regjeringen må akseptere fjellovens anvendelse i Fauske kommune, herunder også kommunen sitt 
vedtak om å oppnevne fjellstyre.  
For aktuelle allmenningsretter vil et fjellstyre oppnevnt av Fauske kommunestyre administrere bruken i 
henhold til fjellovens bestemmelser. Fjellstyret skal etter fjelloven § 3 ha fem medlemmer og minst to 
medlemmer – med varamedlemmer – skal ha rett til allmenningsbruk i allmenningen. Kongen – 
regjeringen – kan bestemme at en av de to eller begge skal være reineiere. Videre skal jakt-, fiske- og 
friluftsinteresser være representert i fjellstyret. Sammensetningen av fjellstyret skal sikre en 
ivaretagelse av de allmenningsberettigedes rettigheter i allmenningen. Det er kommunestyret som 
formelt velger fjellstyremedlemmene. 
 
Saksopplysninger: 
Store deler av statsgrunnen i Nordland og Troms forvaltes i dag av Statskog SF, som grunneier. Statskog 
SF eier om lag 59 000 km2 av landarealet i Norge og ca. 13 000 km2 ligger i Troms fylke og 17 000 km2 i 
Nordland fylke. Innenfor dette eiendomskomplekset er det statsgrunn, der gårdbrukere i Nordland og 
Troms har rettigheter på allmenningsrettslig grunnlag. Det er blant annet slått fast i 
Utmarkskommisjonens dommer.  
Fjellova § 1 regulerer hva og hvor loven gjelder. I § 1 heter det: 

«Føresegnene i lova her gjeld for statsallmenningane. 
Kongen kan ta avgjerd om at lova heilt eller delvis skal gjelde også for andre område som 
tilhøyrer staten. 
For skogsdrift og hogstrettar i skog gjeld lova ikkje. 
Rettar i statsallmenningane i kraft av særleg heimel går ikkje inn under lova.» 

Det fremgår av første ledd i bestemmelsen at loven gjelder «statsallmenningane». I Ot.prp. nr. 32 



(1973–74) heter det om dette: 
«Spørsmålet om avgrensinga av området for lova har også ei anna side, nemleg den 
geografiske: Kva for eigedomar skal lova gjelde for? Det som er sagt i utkastet, og som også 
står i lova frå 1920 § 1, er at lova gjeld for statsallmenningane. Med dette meinest den 
umatrikulerte statsgrunn i Sør-Norge til og med Nord-Trøndelag fylke (jfr. stortingsvedtak 11. 
mars 1926). Elles gjeld lova ikkje, med mindre det måtte verte særskilt fastsett at den skal gjere 
det. Men skulle det bli rettsleg fastslått at noko av den umatrikulerte statsgrunn i Nord-Norge 
er statsallmenning, følgjer det av seg sjølv at lova dermed også gjeld for slike område. (…).» 
(Understreket her.) 

For det tilfelle at det er statsgrunn i kommunen, vil uttalelsen over medføre at fjellova allerede gjelder. 
Denne rettsoppfatningen ble også lagt til grunn av Samerettsutvalget II (SRU II), som vurderte den 
rettslige status av statens grunn i Nordland og Troms i utredningens punkt 14.5.2.2: 

«Etter Samerettsutvalgets syn kan det i dag legges til grunn at i den utstrekning statens 
eiendomsrett kan opprettholdes, må deler av statens grunn i Nordland og Troms anses som 
statsallmenninger i rettslig forstand fordi grunnen har de karakteristika som kjennetegner 
statsallmenningsgrunn.» 

I fjellova § 1 annet ledd fremgår det at «Kongen» kan bestemme at fjellova skal gjelde også for andre 
områder som tilhører staten. Det innebærer at fjellova kan innføres for statsgrunn i Nordland og Troms 
ved vedtak som treffes av regjeringen.   
I det følgende gjør vi kort rede for Lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms. Deretter omtaler 
vi kort de avgjørelser fra Utmarkskommisjonen som slår fast at det er allmenningsrettigheter i de 
aktuelle områdene med statsgrunn i Fauske kommune.  
Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms av 1985 
 
Ved Lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms av 1985, ble det opprettet en dømmende 
kommisjon med myndighet til å ordne rettsforhold, herunder fastsette grenser, mellom staten og andre 
for høyfjell og utmark i de to fylkene. I § 1 i loven het det: 

«Det opprettes en dømmende kommisjon (utmarkskommisjonen) for å ordne rettsforholdene 
mellom staten og andre vedrørende høyfjellsområder og andre utmarksområder i Nordland og 
Troms fylker. Som staten regnes i denne lov også andre som forvalter eiendom på statens 
vegne.» 

Kommisjonen bestod av fem faste medlemmer og to varamedlemmer (§ 3). I henhold til § 2 hadde 
kommisjonen følgende mandat: 

«Kommisjonen har myndighet til ved dom med bindende virkning for alle vedkommende: 
1. å fastslå om staten er eier av grunnarealer eller ikke, 
2. å fastsette grenser mellom statens grunnarealer og tilstøtende grunnarealer, 
3. å fastslå om bruksretter, herunder allmenningsretter, er til eller ikke på statens 
grunnarealer, og i tilfelle hvem som har bruksrett.» 

Det sentrale i denne sammenheng er at Utmarkskommisjonen hadde rettslig myndighet til å avgjøre om 
det på statsgrunn var opparbeidet allmenningsretter, nr. 3, altså om det også i Nordland og Troms er 
statsallmenning.  
Utmarkskommisjonens avgjørelser kunne ankes direkte til Høyesterett av berørte parter, jf. § 17. 
Nedenfor redegjøres det for de avgjørelser truffet av kommisjonen, som berører statsgrunn beliggende i 
Fauske kommune. 
 
Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms; Avgjørelser om statsgrunn i Fauske kommune 
 
Utmarkskommisjonen har behandlet 2 saker som omhandler statsgrunn i Fauske kommune. De 2 sakene 
er: Saltdalsfeltene: Saltdal nordøst og Saltdal sørvest. De omtales som Saltdalsfeltene, men de strekker 
seg inn i Fauske kommune. 
Disse omfatter gårdsnummerene 90 Sjønstådalen, 89 Stormo, 88 Sjønstå og 87 Storvika 
Følgende domsslutning ble satt i saken foruten fastsettelse av grense mellom privat eiendom og 



statsalmenningens eiendom:  
«De private eiendommer tilkjennes beiterett på statens grunn på allmennigsrettslig grunnlag». 
Betydningen av Utmarkskommisjonens avgjørelser om allmenningsretter i Fauske 
 
Som det er vist til ovenfor, er det i forarbeidene til fjelloven av 1975 uttalt at dersom det skulle slås fast 
at noe av den umatrikulerte statsgrunn i Nordland og Troms er statsallmenning, så vil det følge av seg 
selv at fjelloven også gjelder for disse områdene. 
 
Kommunens syn er at fjellova § 1 første ledd innebærer at fjelloven allerede gjelder i kommunen fordi 
det er rettskraftig fastslått at det er statsallmenning i Fauske kommune, jf. uttalelsen i forarbeidene 
sitert ovenfor. Det er en nærmere omtale av avgjørelser fra Utmarkskommisjonen som slår fast at det er 
allmenningsrettigheter i de aktuelle områdene med statsgrunn i Fauske kommune. 
Avgjørelsene fra Utmarkskommisjonen innebærer at fjelloven gjelder for de områder i Fauske kommune 
der det er opparbeidet beiterettigheter på allmenningsrettslig grunnlag. På denne bakgrunn vil 
kommunen iverksette fjelloven ved å treffe vedtak om å oppnevne fjellstyre, jf. § 3 i fjellova.  
 
Fjelloven § 1 annet ledd gir en adgang for å be Kongen – Regjeringen – om å treffe en beslutning om å 
godkjenne Fauske kommune sitt vedtak om at fjelloven skal gjelde i kommunen, uten at det reises sak 
om hvorvidt statsgrunnen er statsallmenning. Selv om departementet skulle være uenig i kommunens 
prinsipale syn, kan det etter bestemmelsens annet ledd treffes vedtak om at fjelloven skal gjelde. Slikt 
vedtak kan også treffes for eventuell statsgrunn i kommunen der Utmarkskommisjonen ikke har slått 
fast at det er allmenningsrettigheter. 
Dersom det skulle være statsgrunn i kommunen der det ikke er slått fast at det er 
allmenningsrettigheter, vil kommunen be om at Regjeringen treffer etterfølgende vedtak om å 
godkjenne oppnevning av fjellstyre også for disse områdene, slik at fjelloven innføres for disse 
områdene. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
En følge av at fjelloven gjelder i kommunen og at kommunen oppnevner fjellstyrer, er at inntekter som 
følger av loven skal gå inn i en fjellkasse som administreres av fjellstyret, jf. fjellova § 11 første ledd. 
Hovedregelen er at fjellkassen skal brukes til å styrke allmenningen, jf. § 11 tredje ledd. Dersom 
overskuddet i fjellkassen er større enn det som trengs til tiltak i allmenningen, kan overskuddet benyttes 
til å styrke næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk. Inntekter til fjellkassen er 
regulert i §§ 12, 21, 25 og 29 i fjellova.  
I henhold til § 12 skal fjellkassen tilføres halvparten av tomtefesteinntektene fra hytter og hotell som 
staten har på allmenningsgrunnen. Videre skal inntekter ved bortleie av kulturbeite eller dyrkingsjord til 
andre jordbrukere enn de som er allmenningsberettiget, gå til fjellkassen, jf. § 21. Inntekter ved salg av 
jaktkort går også til fjellkassen, jf. § 25 og det samme gjelder ved løsing av fiskekort, jf. § 29. 
Reguleringen av inntekter til fjellkassen og hvordan inntektene kan disponeres, sikrer at inntektene som 
genereres på statsgrunnen tilbakeføres til allmenningen og lokalt næringsliv. Inntektene blir dermed 
værende lokalt og det vil bli en klarere sammenheng mellom inntektene som skapes lokalt og styrking av 
allmenningen(e) og lokalsamfunnene i tilknytning til denne/disse. Det er en målsetting at de inntekter 
som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra bruk og forvaltning av utmarksressursene på 
statsgrunn, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste og uten kostnader for den enkelte kommune. 
Det er en forutsetning at vedtaket ikke fører til økte kostnader for de allmenningsberettigete. Inntekter 
fra fallrettigheter, grus/mineraler tilfaller ikke fjellkassen, men tilføres grunneierfondet. 
Til arbeidet med NOU 2007: 13 A ble det innhentet opplysninger om Statskog SFs inntekter fra Nordland 
og Troms. Brutto omsetning i 2005 var 67,7 millioner kroner. I skriftlig svar fra landbruks- og 
matminister Dale til stortingsrepresentant Knag Fylkesnes (vedlagt) fremgår det at omsetningen i 2016 
var 116,5 millioner kroner. Resultatet fra løpende drift i de to fylkene viser et overskudd på 10 millioner 
kroner, ikke medtatt engangsgevinster på 26,5 millioner kroner for skogvernerstatninger og salg av fast 



eiendom. Tallene viser at Statskog SF har store inntekter fra virksomheten i Nordland og Troms.  
Tidligere vedtak NOU 2007: 13 Den nye sameretten 
 
Fauske kommunestyre behandlet  29. januar 2009 Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007: 13 med 
følgende vedtak; 
 

Fauske kommune støtter en modell for fremtidig forvaltning av Statens grunn i Nordland og 
Troms som viderefører det statlige eierskapet, og vil anbefale en revidert og demokratisert 
statskogmodell hvor nedenforstående premisser ivaretas. 
 
Det er Fauske kommunes oppfatning at man i utmarksstyrene i tillegg til samisk 
representasjon bør ha et flertall av folkevalgte som er oppnevnt fra folkevalgt nivå, uansett 
hvilken eierskapsmodell som velges. 
 

Nærmere om premisser: 
Fauske kommune er kritisk til å følge forslaget i samerettsutvalget om en egen modell for en 
såkalt Hålogalandsallmenning for Nordland og Troms. 
 
En videreføring av statlig eierskap forutsetter at Statskog demokratiseres. Følgende 
premisser legges til grunn fra utvalgets side dersom statskogmodellen skal videreføres: 

· Større lokal/regional representasjon i Statskogs hovedstyre, det vil si flertall av 
folkevalgte i Statskogs styre (staten to representanter, Sametingets to 
representanter og tre representanter fra regionalt nivå). Kommuner med 
Statskog grunn fremmer forslag på styrerepresentanter til fylket. Dette 
innebærer at Statskogs hovedstyre utvides med to medlemmer til totalt syv 
medlemmer, fra dagens modell med fem. 

· Lokal styring må aksepteres. Det innebærer at utmarkstyrene må gis reell 
innflytelse i arealplanlegging, forvaltning av vilt, fiske og mineralforekomster. 
Styrene sammensettes av berørte rettighetshavere og interesser, blant annet 
jakt, fiske, friluftsliv, samiske interesser, reindrift, jordbruk samt 
næringsliv/reiseliv. 

· Minimum 2/3 av inntektene går direkte til utmarksstyrene. 
· Utbyttekrav frafaller. 

 
I forslag til lovtekst kartlegging og anarkjennelsesloven, fremkommer det i forslagets § 38 – 
Endring i annen lovgivning – Det foreslås endring i tomtefestelovens § 34 annet ledd annet 
punktum. Endringen som foreslås medfører at tomtefestere til den nye eiendommen mister 
sin innløsningsrett til bustadshus og fritidshus. 
Fauske kommune er imot en slik endring. Fauske kommune ønsker at innløsningsretten skal 
videreføres og at endringer i tomtefesteloven er unødvendig. 
 

Vurdering av Fjelloven mot tidligere vedtak. 
 
I forhold til tidligere vedtak i Fauske kommunestyre vil innføring av fjelloven medføre at ønske om at 
retten til innløsing av festede fritidseiendommer ikke kan videreføres.  
Inntekter og fordeling av midler til fjellkassen er tidligere omtalt i kapittek om økonomi.  
Lokal styring får man gjennom oppretting av fjellstyre. 
 
Statskog har siden vedtaket til høring om SRU 2 etablert regionråd bestående av medlemmer fra Norges 
jeger og fiskerforbund, reindriften, fylke og 4 medlemmer fra kommuner. Det ble gjort for å 
imøtekomme en tettere forankring regionalt. Statskog sitt styre opprettes av ministeren i mat- og 



landbruksdepartementet. Sametinget er representert med et medlem i styre etter invitasjon fra 
ministeren.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Med innføring av fjelloven vil den samordnede likebehandling i fylke utgå og fjellstyrene overtar den 
utøvende lokale styring. Spesielt innenfor forvaltningen av jakt og fiske blir det anledning til et 
tydeligere skille mellom innenbygds- og utenbygdsboende. Fjellstyre for statsalmenning kan være 
overlappene på kommunegrenser om det lokalt er enighet om det. 
 
Fauske kommune sitt tidligere vedtak vil med mindre avvik bli fulgt opp med innføring av fjelloven. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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UTTALELSER 
 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

 
 

Fylkestinget 20.02.2017 

 

8. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk 

Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig 

Folkeparti - Forvaltningen av statens grunn i Nordland må 

gjennomgås 

 

 

 

Regjeringen har bedt Statsskog starte salg av fellesskapets eiendom, samtidig som de ønsker å 

avvikle konsesjonsloven og priskontrollen. Dette er ei uklok beslutning, og fylkestinget krever 

at utsalget stoppes til man har avklart fremtidig forvaltning i Nordland. Vedtaket kan ikke 

begrunnes i at staten eier for mye skog. Mens staten bare eier 14 prosent av skogen her i 

landet, eier den eksempelvis 27 prosent i Sverige, 30 prosent i Finland, 31 prosent i USA,  52 

prosent i Tyskland og 92 prosent i Canada.  

 

Fjelloven har gjennom mer enn 40 år sikret allmenheten tilgang til skog og vann på statens 

grunn i alle fylker i Sør-Norge. I Nord-Norge legger Finnmarksloven rammene for 

forvaltningen av statens grunn i Finnmark, mens forvaltningen i Nordland og Troms ikke er 

endelig avklart. Samerettsutvalgets innstilling er nå ti år gammel, men saken ligger fortsatt 

uavklart i departementet. 

 

Fjelloven skal nå gjennomgås, og regjeringen har besluttet at Nordland og Troms ikke skal 

omfattes av gjennomgangen. Utvalget skal avgrense sitt lovforslag til regulering av det som er 

statsallmenninger i dag og som er underlagt fjelloven og statsallmenningsloven. Det inngår 

ikke i utvalgets mandat å vurdere utvidelser av lovenes geografiske dekningsområde. 

Regjeringen har konkludert med at eventuell ny lovgivning for forvaltning av 

grunneierrettigheter i hele det tradisjonelle samiske området og bruksrettigheter i Nordland og 

Troms ikke skal inngå som en del av utvalgets arbeid, men bli vurdert i forbindelse med 

oppfølgingen av Samerettsutvalgets utredning.  

 

Dette er ei beslutning som ikke er bra for Nordland. Det er behov for å utrede nærmere 

hvordan en best kan utvikle lokal forvaltning, og øke verdiskapingen og ringvirkningene 

lokalt av fellesskapets eiendommer også i Nordland. Det er også behov for framdrift i en sak 

som har ligget på vent i lang tid. Tiden er inne til å få avklart hvordan statens grunn i 

Nordland skal forvaltes i fremtiden. Uansett valg av forvaltningsmodell er det viktig at 

allmenningsretten står like sterkt som i dag. 

 

Fylkestinget ber derfor fylkesrådet ta initiativ til å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag, 

gjennom ei utredning som kan gi viktige innspill til nasjonale myndigheter. Ei slik utredning 
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bør gjennomføres med god involvering av berørte kommuner og organisasjoner i Nordland. 

 

Bjørnar Skjæran Siv Mossleth Marius Meisfjord Jøsevold 

Ap Sp SV 

   

   

Ingeborg Steinholt Bent Bakkan May Valle 

Rødt MDG V 
 

 

Arve Knutsen 

KrF 

Vedtak 
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 Fortsette arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og 2690 

innsjøer og forhindre avrenning av mikroplast til vassdrag. 2691 

 Ta vare på bymarker og grønne lunger i byer og tettsteder. 2692 

 Ta vare på verdifulle kulturlandskaper. 2693 

 Videreføre satsingen på frivillig skogvern i Norge. 2694 

 Innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms slik som i resten av Norge sør for disse 2695 

fylkene. 2696 

 Sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og 2697 

kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor rammene av 2698 

Bernkonvensjonen, naturmangfoldsloven og rovviltforlikene på Stortinget.  2699 

 Følge opp ulveforliket på Stortinget, med mål om å redusere belastningen med ulv og 2700 

dempe konfliktnivået. 2701 

 At all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. 2702 

Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og 2703 

enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 2704 

 Basere rovdyrforvaltningen på lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale 2705 

retningslinjer og bestandsmål. 2706 

 Ivareta Norges del av ansvaret for den nordatlantiske villaksstammen.   2707 

 Hindre spredning av arter som ikke hører hjemme i norsk natur. 2708 

 Forbedre skjøtselen av verneområder og nasjonalparker, blant annet gjennom 2709 

grunneierstyrt forvaltning og lokal medvirkning. 2710 

 Øke antall marine verneområder etter grundige lokale prosesser. 2711 

 Ta initiativ til en ny, internasjonal satsing for å forbedre miljøtilstanden i verdens 2712 

havområder. Det inkluderer blant annet økt innsats mot marin forsøpling.  2713 

Dyrevern og dyrevelferd 2714 

Høyre vil at Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd. 2715 

Høyre mener at dyr har en egenverdi, og at håndteringen av dyr skal skje med omsorg og 2716 

respekt for dyrenes egenart. Myndighetene skal forebygge, avdekke og følge opp grove 2717 

overgrep mot dyrs velferd. Høyre mener at personer som har ansvar for dyr, skal ha 2718 

kunnskap om dyrenes adferdsbehov og behov for ernæring, sosialisering og fysisk miljø. Dyr 2719 

skal holdes i miljø som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning 2720 

for alle typer avl. Høyre tar utfordringene knyttet til klima, folkehelse og dyrevelferd på 2721 

alvor. En bærekraftig landbrukspolitikk skal harmonere med helse-, miljø-, og 2722 

dyrevelferdspolitiske mål. Høyre ønsker derfor å legge til rette for at det skal bli enklere å ta 2723 

grønne, sunne og dyreetiske valg som forbruker. 2724 

Høyre vil: 2725 

 Fortsette pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge, og utvide prosjektet ytterligere. 2726 

 Ha høye minstekrav til dyrevelferd for alle husdyrslag.  2727 

 At forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt og 2728 

sammen med næringen finne gode løsninger slik at forbrukerne kan gjøre opplyste 2729 

valg. 2730 

 Utrede pålegg om ID-merking av hunder og katter. 2731 

 Tillate en pelsdyrnæring i Norge basert på strenge dyrevelferdsmessige kriterier. 2732 
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Arkivsak: 17/4148-2 

Tittel: UTTALELSER  

 

Behandling: 

 

Fylkesordfører viste til rammene rundt uttalelser ved å vise til reglement for fylkestinget § 19 

d.   

Fylkesordfører tok opp følgende uttalelse fremmet av SV, SP, H, FrP, KRF, AP, MDG og V:  

 

Flere og gode lærere med desentralisert lærerutdanning 

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2015 estimerte at Norge i 2020 vil mangle 

3 430 grunnskolelærere. Rapporten sier ikke hvor denne lærermangelen vil komme. 

Mangelen er allerede sterkt merkbar i distriktskommuner og regioner uten tilbud om 

lærerutdanning. Uten målrettede tiltak vil den øke. 

 

Universitetene og høgskolene strever med å rekruttere lærerstudenter. Studieplasser 

står tomme på universitetscampusene i Tromsø og Bodø. Om alle studieplassene i 

Nord-Norge var fylt med lærerkandidater, vil man likevel ikke klare å dekke 

landsdelens behov for lærere. Dette er urovekkende.   

 

Den skolepolitiske debatten i Norge styres ofte av sentrumsområdenes behov. Krav 

om flere lærere i klassen og spesiell fagkompetanse hos enkeltlærere kan lettere 

imøtekommes der lærerutdanningene foregår, der studentene begynner sitt voksenliv 

og får sin første yrkespraksis. I drakampen om de nyutdanna lærerne ligger det dermed 

an til at skoler i distriktene blir tapere. 

 

Det er godt dokumentert at personer som ellers ikke kan flytte til f.eks. Tromsø, Bodø 

eller Oslo for å studere på heltid, kan gjennomføre ei desentralisert utdanning med 

glans. Det er gledelig at UiT Norges arktiske universitet nå tilbyr desentralisert 

lærerutdanning i Alta, Hammerfest, Kirkenes og i Nord-Troms. Nord universitet har 

liknende tilbud i Nesna og Mo i Rana. Men store deler av landsdelen og det øvrige 

Norge får ikke trekke nytte av slik tilrettelagt lærerutdanning. 

 

Troms Fylkesting ber UIT ta sitt ansvar og utvide tilbudet om lærerutdanning og 

etterutdanning til regioner som i dag har ønsket seg et desentralisert tilbud og som ikke 

har det.  
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Debatt startet kl. 1443 til kl. 1518. 

 

Votering behandling (37 representanter til stede): 

Enstemmig vedtatt at uttalelsen skal behandles. 

 

 

Votering:  

Uttalelsen falt med 14 stemmer for og 23 stemmer mot.  

 

Fylkesordfører tok opp følgende uttalelse fremmet av AP, SP, KRF og MDG 

 

Ny forvaltningsordning for utmark i Nordland og Troms 

Det vises til utredningen, Den nye sameretten, som ble overlevert justisminister Knut 

Storberget i 2007. Utredningen bygger i stor grad på Fjellovens bestemmelser når det 

gjeldet forvaltningen av de fornybare ressursene.  

Fjelloven har gjennom mer enn 40 år sikret allmennheten tilgang til skog og vann på 

statens grunn i alle fylker i Sør-Norge.  

I Nord-Norge legger FINNMARKSLOVEN rammene for forvaltningen av statens 

grunn i Finnmark. Nordland og Troms er i en særstilling. Lokalbefolkningen er 

utelukket fra å være med på forvaltningen av utmarka i sine tradisjonelle 

bruksområder fra gammel tid.  

Her har vi Statskog som eier og forvalter av utmarka. Lokalbefolkningen må betale 

dyrt for å bruke utmarka, og det blir også generert store inntekter fra salg av grus, 

tomtesalg, kraftverk mm. Utbyttet blir dratt inn i statskassa, og kommer i liten grad 

lokalmiljøet der verdiene blir skapt til gode. Vi er kjent med at det i 2015 ble tatt ut 

ekstraordinært utbytte fra Statskog ved salderingen av statsbudsjettet.  

Fjelloven skal nå gjennomgås, og regjeringen har besluttet at Nordland og Troms ikke 

skal omfattes av gjennomgangen. Utvalget skal avgrense sitt lovforslag til regulering 

av det som er statsallmenninger i dag og som er underlagt fjelloven og 

statsallmenningsloven. Det inngår ikke i utvalgets mandat å vurdere utvidelser av 

lovenes geografiske dekningsområde. Regjeringen har konkludert med at eventuell ny 

lovgivning for forvaltning av grunneierrettigheter i hele det tradisjonelle samiske 

området og bruksrettigheter i Nordland og Troms ikke skal inngå som en del av 

utvalgets arbeid, men bli vurdert i forbindelse med oppfølgingen av 

Samerettsutvalgets utredning. Samtidig har utredningen altså blitt liggende i en skuff i 

ti år. 

 Det er behov for framdrift i en sak som har ligget på vent i lang tid.  

Troms Fylkesting ber om at arbeidet med ny forvaltningsordning for utmark i 

Nordland og Troms prioriteres. 

 

Debatt startet kl. 1521 til kl. 1525. 

 

Votering behandling (37 representanter til stede): 

Enstemmig vedtatt at uttalelsen skal behandles. 
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Votering:  

Uttalelsen ble vedtatt med 32 stemmer for og 5 stemmer mot.  

 

Fylkesordfører tok opp følgende uttalelse fremmet av H, FRP, KRF og MDG: 

 

Ubemannet eller smart samferdsel 
 

Troms Fylkesting ønsker fremtidig smart samferdsel varmt velkommen. 

  

Avinor er allerede langt fremme i arbeidet med å legge til rette for smart miljøvennlig 

luftfart gjennom sitt engasjement for tester av persontransport med elektriske fly på 

kortbanenettet i Nord-Norge. 

  

Nord-Norge er gjennom sine utdannings og forskningsmiljøer allerede ledende både 

nasjonalt og internasjonalt innenfor anvendelse av ubemannede fly. 

  

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) jobber nå med at ubemannede fly skal 

integreres i luftrommet sammen med ordinær kommersiell flytrafikk i løpet av 2020. 

  

Å realisere potensialet i kombinasjonen av miljøvennlige ubemannede fly for 

varetransport og bemannede miljøvennlige fly for persontransport vil være en satsing 

på smart samferdsel. 

  

Troms Fylkesting appelerer nå på det sterkeste til Nærings og Handelsdepartementet 

om å sette smart samferdsel i fokus. 

  

Troms fylkesting ber Innovasjon Norge om å sette samferdsel som et av sine 

fokusområder, og Troms fylkesting ber om drahjelp til realisering av SMART 

SAMFERDSEL. 

 

Slik kan virkemidlene gjøres tilgjengelig for flyselskapene som kan investere i ny, 

miljøvennlig både bemannet og ubemannet flåte av nye fly. 

 

 

Debatt startet kl. 1527 til kl. 1527 

 

Votering behandling (37 representanter til stede): 

Enstemmig vedtatt at uttalelsen skal behandles. 

 

Votering:  

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Fylkesordfører tok opp følgende uttalelse fremmet av SV, SP, R og AP: 

 

Regjeringas reform - og sentraliseringspolitikk 
Fylkestinget i Troms viser til arbeidet med regions- og kommunereformene, og vil 

bemerke at disse reformene i altfor sterk grad baseres på en sterk 

sentraliseringspolitikk og på mangel på hensyntaking til befolkningens ønsker 

generelt.  

 

I arbeidet med en kommunereform ble det gjennomført mange folkeavstemninger. De 

det virkelig angikk skulle få si sin mening. Folk flest skulle få ta viktige avgjørelser 







o Bidra til at EU får et lovverk for luftfarten som gir insentiver for å kutte CO2-utslipp
og sØrger for at europeiske selskaper er konkurransedyktige

o Bidra med insentiver for rask innfasing av bærekraftig biodrivstoff
. Beholde Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle lufthavnene i hele landet
. Sikre nasjonal kontroll med samfunnskritiske områder som luftambulansetjenesten og

helikoptertransporten på norsk kontinentalsokkel gjennom krav om norsk
driftstillatelse for operatøret av disse tjenestene

o lkke innføre felleseuropeisk regelverk for helikopter offshore (HoFo)
¡ Sikre et godt transporttilbud på de regionale flyrutene som legges ut på anbud, og

tidtabeller på anbudsruter skal sendes på høring før de iverksettes
. Erstatte dagens flypassasjeravgift med avgift som har reell klimaeffekt, slik at

distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå
. Sikre en sikker integrering av droner/ubemannet luftfartøy i norsk luftfart i fritids- og

næringsøyemed

NATUR OG MILJø
Vi må ta hensyn til miljø- og naturvern i alt vi foretar oss. Norge skal føre en ansvarlig
miljøpolitikk basert på prinsippet om bærekraftig utvikling og føre-var.

Arbeiderpartiet vil:
. Stanse tap av arter og naturtyper
r Ta vare på det biologiske mangfoldet og urørt natur
. Utarbeide et økologisk grunnkart med naturtyper, arter og landskapstyper
. Øke natur- og miljøkompetanse i norske kommuner
o Sikre at verdifulle rekreasjonsområder i nærområdene er lett tilgjengelig
¡ Fremme en supplerende nasjonalparkplan
. Styrke skogvernet slik at vi når målet om at 10 prosent av den norske skogen vernes

gjennom frivillig vern

Rovdyr
Arbeiderpartiet har en todelt målsetting i rovviltpolitikken. Vi skal ivareta både rovdyr og
beitenæringen. Arbeiderpartiet vil ha levedyktige rovdyrstammer i Norge. Arbeiderpartiet vil
også ha en levedyktig beitenæring og bidra til å redusere konfliktnivået mellom rovdyr og
beitebruk. Vi vil følge opp rovdyrforlikene på en måte som skaper tillit til forvaltningen.

Arbeiderpartiet vil:
. Sikre levedyktige rovdyrstammer i Norge i tråd med naturmangfoldloven og våre

internasjonale forpl iktelser
. Sikre den todelte målsettingen i rovviltpolitikken ved at rowiltforlikene følges opp

gjennom en effektiv forvaltning
o Arbeide for å dempe konfliktnivået mellom rovviltforvaltningen og beitenæringene
. At det samlede rovdyrtrykket i større grad sees i sammenheng
. Sikre god oppfølging av fastsatte bestandsmål og effektivt uttak av rovdyr når

bestandsmålet er nådd
. Sikre raskt og effektiv uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og

befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet
rammes

o Sikre at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon

Friluftsliv
Satsning på friluftsliv er blant våre aller viktigste tiltak for god folkehelse. Naturområder skal
gjøres lett tilgjengelig for alle. Kommunene har den viktigste rollen i arbeidet med å ivareta
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arealer og anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. De frivillige organisasjonene er en
særlig viktig aktør for å få nye grupper til å bruke mulighetene for friluftsliv i nærmiljøet.

Vi vil legge til rette for en bærekraftig bruk av naturen, god tilrettelegging for jakt og fiske og
sikre tilgjengelighet for allmenheten og bærekraftig forvaltning av bestandene.

Arbeiderpartiet vil:
¡ Sikre offentlig eierskap til Statskog, blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og

fiske for alle
. Legge til rette for offentlig oppkjøp av verdifulle naturområder
. Ta vare på bynære friluftsområder, parker, grøntområder og vassdrag i og rundt

storbyene og legge til rette for attraktive, grønne aktivitetsområder i alle bomiljøer
. Legge til rette for aktivt friluftsliv som et godt forebyggende helsetiltak
. Legge til rette for universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier, og

møteplasser
. lvareta og sikre allemannsretten og sikre strandsonen for allmennheten
¡ Sikre bærekraftig bruk av verdifulle natur- og verneområder
o Sikre allmennheten god tilgang tiljakt- og fiskemuligheter
. Sørge for flere utlånssentraler for utstyr av friluftsutstyr
o Opprette lokale natur- og friluftsråd i kommunene
. Eierforholdet til Statens grunn i Nordland og Troms må få en avklaring
. Grunnlovsfeste allemannsretten
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Ta vare på matiorda!

Dyrkbar jord er en knapphetsressurs både iverdenssamfunnet og her hjemme. Matjorda er under så

stort press at den trenger strengere lovvern. Hensynet til utbygging av industri, infrastruktur og
boliger må balanseres bedre mot det langsiktige hensynet til matproduksjonen. Mer matjord må
derfor dyrkes opp, oE mindre matjord mâ bygges ned.

Landbruksareal som går ut av drift, er en stor utfordring. For å hindre tap av matjord må
landbrukspolitikken strykes, slik at vi opprettholder landbruket i hele landet.

Senterpartiet vil ha en samferdselspolitikk som tar hensyn til dyrket mark, og går derfor inn for at
hensynet tiljordvernet skal avklares så tidlig som mulig i planprosessene og vektes høyt ved valg av
trasé. Ved valg av vegstandard og trasé må det synliggjøres alternativer til nedbygging av
landbruksjord.

Senterpartíet vil:

- Ha et strengt jordvern som oppfyller Stortingets jordvernforlik som slår fast en målsetting om at
nedbyggingen av matjord skal ligge under 4000 mål årlig 1ør 2o2O. På sikt må tallet reduseres
ytterligere til 2000 mål - et nytt nasjonalt halveringsmå1.

- Gå inn for en samlet nasjonaljordvernsplan.

- Grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner.

- Lovfeste muligheten til varig vern av matjord.
- Sikre matjord sterkere vern enn utmark.
- At jord som bygges ned skal gjenbrukes som matjord.
- At jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og at det skal nydyrkes like mye jord som det blir
omdisponert.

- Endre dagens nasjonale retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen,
slik at jordvern gis en høyere prioritet ved utbygging i pressområdene. Jordlovens bestemmelser må
gis forrang foran disse retningslinjene.

- Ha full åpenhet om opsjonsavtaler som berørerjordvernet.

Aktiv forvaltnine av natur os biologisk mangfold

Utrydding av dyre- og plantearter gir uopprettelige skader og setter verdens matvaresikkerhet i fare.
Biologisk mangfold og sårbare Økosystemer må sikres gjennom en kombinasjon av et godt nasjonalt
regelverk og god fokal forvaltning.

Senterpartiet vil ta vare på naturressursene og det biologiske mangfoldet gjennom bærekraftig bruk
Den gode naturforvaltníngen vokser først og fremst fram gjennom klok og langsiktig bruk. Gode
forvaltertradisjoner gir som regel et bedre og mer langsiktig vern enn det mer formaliserte vernet,
som fredninger.

Mye av det biologiske mangfoldet i Norge er avhengig av menneskelig bruk. Om lag t/3 av de norske
artene som er utrydningstruede, h6rer hjemme ijordbrukets kulturlandskap, og da særlig í

beiteområdene. Derfor er fortsatt bruk av norsk natur til matproduksjon viktig for å opprettholde
naturmangfoldet - og det er særlig viktig å opprettholde beitepraksisen.

Jo bedre naturen forvaltes, jo mindre er behovet for vern. I enkelte tilfeller er vern av naturtyper og
dyre- eller plantearter likevel nødvendig. Vern er imidlertid et middetlor å bevare naturen, ikke et
måli seg selv. Frivillig skogvern er den mest effektive og minst konfliktskapende ordningen på dette
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feltet. Senterpartiet er motstander av et prosentmål for vernet skog i Norge.

Aktiv og fornuftig bruk av naturen har gitt oss de naturressurser vi nyter godt av i dag.

Vernepolitikken må legge til rette for at lokalbefolkning skal få muligheter for å bruke området og

utvikle næringsvirksomhet, så lenge det ikke er i strid med verneverdien.

Senterpartiet vil videreutvikle og styrke dagens modell med regional og lokal forvaltning. I områder

hvor vern er aktuelt, må verneprosessene foregå slik at lokalbefolkningen og grunneierne får reell

innflytelse. Alt vern skalvære faglig begrunnet og forankret i åpne prosesser som sikrer rettighetene

til lokalsamfunn. Verneformålet må defineres tydelig ved ethvert vern etter naturmangfoldsloven.

Hvordan verneområdet kan brukes må være klarlagt når vernet vedtas, slik at lokalbefolkningen har

forutsigbarhet,

Siden omfanget av formalisert vern i Norge begynner å bli stort, må nytt vern bygge på frivillighet.

Grunneiere, lokalsamfunn, kommuner og regioner som er berørt av strengt vern og tar på seg ansvar

for å bevare naturen på vegne av hele samfunnet, må kompenseres for dette. Senterpartiet vil ta i

bruk tiltak som opprettelse av næringsfond og målrettet tilrettelegging for næringsliv som

kompenserende tiltak.

Senterpartiet vil:

- At lokale interesser skal vektlegges i de tilfeller der vern av naturområder er et alternativ.

- At frivillig vern foretrekkes i skogvernet og at makeskifte nyttes i størst mulig grad.

- At grunneiere må sikres full Økonomisk kompensasjon ved etablering av verneområder.

- Ha full erstatning ved ekspropriasjon av arealer.

- tØre en aktiv politikk for å hindre at <svartelistearter) kommer inn i Norge.

- Videreføre en restriktiv holdning til godkjenning av genmodifiserte organismer'

- lntensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjØbunn. Nye

teknologierfor å få dette til, må stØttes. lnitiere arbeidet internasjonalt med plastfangst.

- Arbeide for mer lokal forvalting av statens grunn i Nordland og Troms. Også her må fjelloven gjelde.

- Jobbe for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og fiske sikres og ivaretas i

en lovrevisjon. For sitt arbeid med tilrettelegging for allmennhetens utØvelse av et allsidig friluftsliv í

statsallmenningene, skal fjellstyrene sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde

nØdvendig kompetanse og kapasitet for å videref ørc og øke dette arbeidet.

I oppfølgingen av Fjell-lov utvalgets arbeid må inntektene fra naturressursene i statsallmenningene,

unntatt skogsdrifta, sikres med en 50 - 50 fordeling mellom grunneierfondet og fjellkassen.

- lkke at fjellstyrenes forvaltningsansvar for statsallmenningene skal svekkes gjennom Fjell-

lovutvalgets forslag, men det lokale sjØlstyret gjennom fjellstyrene bør komme styrket ut.

Rowilt

Senterpartiet vil ha egne bestandsmål for jerv, gaupe oB bjørn. Disse artene må forvaltes på en slik

måte at man opprettholder en utstrakt beitebruk i Norge. Skal dette bli virkelighet, må Norge få en

rovdyrpolitikk som bygger på prinsippene om regional/lokal forvaltning, effektivt uttak av skadedyr

og full erstatning for rovdyrskader. De som lever nært på rovdyra må ha mulighet til å påvirke

forvaltningen av bestanden, og lokalbefolkningens erfaringer med rovdyras tilstedeværelse skal

vektes tungt. De som blir påført tap som følge av rovdyrangrep skal kompenseres for dette. Denne

kompensasjonen er et statlig ansvar.

Senterpartiet arbeider for reduserte bestandsmål for alle de store rovdyra. Det er nødvendig å

etablere en bedre forvaltning av bestandene av ørn, jerv, ulv, gaupe og bjørn. Det er naturlig å se

forvaltning av de store rovdyra i et helhetlig, nordisk perspektiv. Dette betyr at rovdyr ikke skal være i
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Friluftsliv

Senterpartiet vil at flest mulig skal ha mulighet til friluftsliv. Uteaktiviteter skaper trivsel, god
folkehelse og en bedre forståelse for økologien. Det er særlig viktig at barn og unge så tidlig som
mulig får ta del i friluftsaktiviteter.

Naturen trues fra mange hold. Privatisering og sterke utbyggingsinteresser truer landbruks- og
friluftsområder. Utmarksareal er en del av produksjonsgrunnlaget i bygdene. Grunneiernes
eiendomsrett og forvalteransvar skal ligge fast. Der staten er grunneier, må lokalsamfunnet ha
førsteretten til bruk. Friluftsloven må sikre allmennheten rett til fri ferdsel i utmark og mulighet til å

plukke sopp og bær. Organisert kommersiell virksomhet på en annens grunn er derimot ikke en del
av allemannsretten.

Statsallmenningene er viktige friluftsområder for betydelige befolkningsgrupper. Statsallmenningene
har også tilbud til andre enn jegere og fiskere, og den tilrettelegging som gjØres av fjellstyrene
kommer mange grupper innenfor friluftslivet til gode. Betydningen av fjellstyrenes forvaltnings av
områdene for folkehelse og friluftsliv kan og bør verdsettes.

Senterpartiet vil:

- Verne om allemannsretten.

- StØtte frívillige aktører som tilrettelegger for fríluftsliv og merking av turløyper og stier nær folk.
- Arbeide for bedre tilgjengelighet i utmark for personer med funksjonsvansker.

- Lage en nasjonal strategi for utvikling av grønne lunger, friluftsområder, kolonihager og bylandbruk
i folketette områder.

- Fortsette arbeidet med offentlig støtte til sikring og oppkjøp av populære friluftsområder der dette
øker allmennhetens tilgang. Offentlige friområder må i større grad oppgraderes og gjØres

tilgjengelige for alle.

- Satse særlig på kulturminner i sammenheng med friluftsliv.
- Sikre grunneiernes interesser opp mot det organiserte og kommersialiserte friluftsliv.
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SAKSGRUNNLAG: IVERKSETTELSE AV FJELLOVA I [ … ] KOMMUNE 
 
1 INNSTILLING 
 
Rådmannen innstiller på at [ … ]  kommunestyre vedtar følgende: 
 

1. [ … ]  kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til fjellova 
§ 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på 
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger 
av fjellova skal inngå. 

3. [ … ] kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over 
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom 
Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til 
lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og 
matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske 
gjennomføringen av vedtaket.  

 
2 VEDLEGG 
 
• Voksenåsenerklæringen: Politisk grunnlag for en sentrumsregjering utgått av Kristelig 

Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, 14. oktober 1997 
• Vedtak i Nordland fylkesting om nærmere utredning av lokal forvaltning, 20. februar 2017 
• Vedtak i Troms fylkesting om ny forvaltningsordning for utmark i Nordland og Troms, 14. 

mars 2017 
• Høyres stortingsvalgprogram 2017–2021, punkt om lokal forvaltning i Nordland og Troms, 

9.–12. mars 2017 
• Senterpartiets stortingsvalgsprogram 2017-2021, side 32-33 og 35 
• Arbeiderpartiets stortingsvalgsprogram 2017-2021, side 64-65 
• Skriftlig svar fra landbruks- og matminister Dale til representantspørsmål om Statskogs SFs 

inntekter fra Nordland og Troms 
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• Innstilling fra næringskomiteen til jordbruksmeldingen: 
https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-
251s.pdf  

 
3 ANDRE DOKUMENTER, IKKE VEDLAGT 
 
• NUT 1969: 1 Innstilling om Lov om utnyttelse av rettigheter og herligheter i 

statsallmenningene (fjelloven) 
• Ot.prp. nr. 32 (1973–1974) Om lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i 

statsallmenningane (fjellova) 
• NOU 2007: 13 Den nye sameretten, bind A, kapittel 14 (ikke elektronisk tilgjengelig) 

4 FREMSTILLING AV SAKENS BAKGRUNN 
 
4.1 Fjellovas virkeområde 
 
Store deler av statsgrunnen i Nordland og Troms forvaltes i dag av Statskog SF,1 som grunneier.2 
Statskog SF eier om lag 59 000 km2 av landarealet i Norge og ca. 13 000 km2 ligger i Troms fylke og 
17 000 km2 i Nordland fylke.3 Innenfor dette eiendomskomplekset er det statsgrunn, der 
gårdbrukere i Nordland og Troms har rettigheter på allmenningsrettslig grunnlag. Det er blant annet 
slått fast i Utmarkskommisjonens dommer. [dersom det er avgjørelser som berører kommunen, 
innta følgende: se nedenfor i punkt 4.3.] 
 
Fjellova § 1 regulerer hva og hvor loven gjelder. I § 1 heter det: 
 

«Føresegnene i lova her gjeld for statsallmenningane. 
Kongen kan ta avgjerd om at lova heilt eller delvis skal gjelde også for andre område 
som tilhøyrer staten. 
For skogsdrift og hogstrettar i skog gjeld lova ikkje. 
Rettar i statsallmenningane i kraft av særleg heimel går ikkje inn under lova.» 

 
Det fremgår av første ledd i bestemmelsen at loven gjelder «statsallmenningane». I Ot.prp. nr. 32 
(1973–74) heter det om dette: 
 

«Spørsmålet om avgrensinga av området for lova har også ei anna side, nemleg den 
geografiske: Kva for eigedomar skal lova gjelde for? Det som er sagt i utkastet, og som 
også står i lova frå 1920 § 1, er at lova gjeld for statsallmenningane. Med dette meinest 
den umatrikulerte statsgrunn i Sør-Norge til og med Nord-Trøndelag fylke (jfr. 
stortingsvedtak 11. mars 1926). Elles gjeld lova ikkje, med mindre det måtte verte 
særskilt fastsett at den skal gjere det. Men skulle det bli rettsleg fastslått at noko av den 

                                                      
1 SF er selskapsbetegnelsen for «statsforetak». 
2 En del statsgrunn eies blant annet av Forsvaret og av Opplysningsvesenets fond.  
3 Se NOU 2007: 13 bind A på side 598 flg. 

https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-251s.pdf
https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-251s.pdf
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umatrikulerte statsgrunn i Nord-Norge er statsallmenning, følgjer det av seg sjølv at lova 
dermed også gjeld for slike område. (…).» (Understreket her.) 

 
For det tilfelle at det er statsgrunn i kommunen, vil uttalelsen over medføre at fjellova allerede 
gjelder. Denne rettsoppfatningen ble også lagt til grunn av Samerettsutvalget II (SRU II), som 
vurderte den rettslige status av statens grunn i Nordland og Troms i utredningens punkt 14.5.2.2: 
 

«Etter Samerettsutvalgets syn kan det i dag legges til grunn at i den utstrekning statens 
eiendomsrett kan opprettholdes, må deler av statens grunn i Nordland og Troms anses som 
statsallmenninger i rettslig forstand fordi grunnen har de karakteristika som kjennetegner 
statsallmenningsgrunn.» 

 
I fjellova § 1 annet ledd fremgår det at «Kongen» kan bestemme at fjellova skal gjelde også for andre 
områder som tilhører staten. Det innebærer at fjellova kan innføres for statsgrunn i Nordland og 
Troms ved vedtak som treffes av regjeringen.4   
 
I det følgende gjør vi kort rede for Lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms. Deretter, i 
punkt 4.3, omtaler vi kort de avgjørelser fra Utmarkskommisjonen som slår fast at det er 
allmenningsrettigheter i de aktuelle områdene med statsgrunn i [….] kommune. I punkt 4.4 går vi 
gjennom hvilken betydning avgjørelsene har for kommunen.  
 
4.2 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms av 1985 
 
Ved Lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms av 1985, ble det opprettet en dømmende 
kommisjon med myndighet til å ordne rettsforhold, herunder fastsette grenser, mellom staten og 
andre for høyfjell og utmark i de to fylkene.5 I § 1 i loven het det: 
 

«Det opprettes en dømmende kommisjon (utmarkskommisjonen) for å ordne 
rettsforholdene mellom staten og andre vedrørende høyfjellsområder og andre 
utmarksområder i Nordland og Troms fylker. Som staten regnes i denne lov også andre 
som forvalter eiendom på statens vegne.» 

 
Kommisjonen bestod av fem faste medlemmer og to varamedlemmer (§ 3). I henhold til § 2 hadde 
kommisjonen følgende mandat: 
 

«Kommisjonen har myndighet til ved dom med bindende virkning for alle vedkommende: 
 
1. å fastslå om staten er eier av grunnarealer eller ikke, 
2. å fastsette grenser mellom statens grunnarealer og tilstøtende grunnarealer, 
3. å fastslå om bruksretter, herunder allmenningsretter, er til eller ikke på statens 
grunnarealer, og i tilfelle hvem som har bruksrett.» 

 

                                                      
4 I lovbestemmelsen står det «Kongen». 
5 Loven er opphevet fra 1. januar 2008. 
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Det sentrale i denne sammenheng er at Utmarkskommisjonen hadde rettslig myndighet til å 
avgjøre om det på statsgrunn var opparbeidet allmenningsretter, nr. 3, altså om det også i 
Nordland og Troms er statsallmenning.  
 
Utmarkskommisjonens avgjørelser kunne ankes direkte til Høyesterett av berørte parter, jf. § 17. 
Nedenfor redegjøres det for de avgjørelser truffet av kommisjonen, som berører statsgrunn 
beliggende i [ … ]  kommune.  
 
4.3 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms: Avgjørelser om statsgrunn i [ … ]  

kommune 
 
[Punkt 4.3 fylles ut hvis relevant] 
 
Utmarkskommisjonen har behandlet [ … ]  saker som omhandler statsgrunn i [ … ]  kommune. De [ 
… ]  sakene er: 
 
[ … ] 
 
Avgjørelsene omtales kort i det følgende:  
 
… 
 
4.4 Betydningen av Utmarkskommisjonens avgjørelser om allmenningsretter i [ … ] 
 
Som det er vist til i punkt 4.1 ovenfor, er det i forarbeidene til fjelloven av 1975 uttalt at dersom det 
skulle slås fast at noe av den umatrikulerte statsgrunn i Nordland og Troms er statsallmenning, så 
vil det følge av seg selv at fjelloven også gjelder for disse områdene. 
 
[Dette avsnittet (og neste) avhenger av om det er truffet relevante avgjørelser i din kommune. Hvis 
nei, så er det tilstrekkelig med de to siste avsnittene] Kommunens syn er at fjellova § 1 første ledd 
innebærer at fjellova allerede gjelder i kommunen fordi det er rettskraftig fastslått at det er 
statsallmenning i [ … ]  kommune, jf. uttalelsen i forarbeidene sitert ovenfor. Det vises til punkt 4.3 
over, der det er en nærmere omtale av avgjørelser fra Utmarkskommisjonen som slår fast at det er 
allmenningsrettigheter i de aktuelle områdene med statsgrunn i [ … ]  kommune. 
 
Avgjørelsene fra Utmarkskommisjonen innebærer at fjelloven gjelder for de områder i [ … ]  
kommune der det er opparbeidet beiterettigheter på allmenningsrettslig grunnlag. På denne 
bakgrunn vil kommunen iverksette fjellova ved å treffe vedtak om å oppnevne fjellstyre, jf. § 3 i 
fjellova.  
 
Fjellova § 1 annet ledd gir en adgang for å be Kongen – Regjeringen – om å treffe en beslutning om 
å godkjenne [ … ]  kommunes vedtak om at fjellova skal gjelde i kommunen, uten at det reises sak 
om hvorvidt statsgrunnen er statsallmenning. Selv om departementet skulle være uenig i 
kommunens prinsipale syn, kan det etter bestemmelsens annet ledd treffes vedtak om at fjellova 
skal gjelde. Slikt vedtak kan også treffes for eventuell statsgrunn i kommunen der 
Utmarkskommisjonen ikke har slått fast at det er allmenningsrettigheter. 
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Dersom det skulle være statsgrunn i kommunen der det ikke er slått fast at det er 
allmenningsrettigheter, vil kommunen be om at Regjeringen treffer etterfølgende vedtak om å 
godkjenne oppnevning av fjellstyre også for disse områdene, slik at fjellova innføres for disse 
områdene.  

5 ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
En følge av at fjellova gjelder i kommunen og at kommunen oppnevner fjellstyrer, er at inntekter 
som følger av loven skal gå inn i en fjellkasse som administreres av fjellstyret, jf. fjellova § 11 første 
ledd. Hovedregelen er at fjellkassen skal brukes til å styrke allmenningen, jf. § 11 tredje ledd. 
Dersom overskuddet i fjellkassen er større enn det som trengs til tiltak i allmenningen, kan 
overskuddet benyttes til å styrke næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk. 
Inntekter til fjellkassen er regulert i §§ 12, 21, 25 og 29 i fjellova.  
 
I henhold til § 12 skal fjellkassen tilføres halvparten av tomtefesteinntektene fra hytter og hotell 
som staten har på allmenningsgrunnen. Videre skal inntekter ved bortleie av kulturbeite eller 
dyrkingsjord til andre jordbrukere enn de som er allmenningsberettiget, gå til fjellkassen, jf. § 21. 
Inntekter ved salg av jaktkort går også til fjellkassen, jf. § 25 og det samme gjelder ved løsing av 
fiskekort, jf. § 29. Reguleringen av inntekter til fjellkassen og hvordan inntektene kan disponeres, 
sikrer at inntektene som genereres på statsgrunnen tilbakeføres til allmenningen og lokalt 
næringsliv. Inntektene blir dermed værende lokalt og det vil bli en klarere sammenheng mellom 
inntektene som skapes lokalt og styrking av allmenningen(e) og lokalsamfunnene i tilknytning til 
denne/disse. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra 
bruk og forvaltning av utmarksressursene på statsgrunn, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens 
beste og uten kostnader for den enkelte kommune. Det er en forutsetning at vedtaket ikke fører til 
økte kostnader for de allmenningsberettigete.  
 
Til arbeidet med NOU 2007: 13 A ble det innhentet opplysninger om Statskog SFs inntekter fra 
Nordland og Troms. Brutto omsetning i 2005 var 67,7 millioner kroner.6 I skriftlig svar fra landbruks- 
og matminister Dale til stortingsrepresentant Knag Fylkesnes (vedlagt) fremgår det at omsetningen 
i 2016 var 116,5 millioner kroner. Resultatet fra løpende drift i de to fylkene viser et overskudd på 
10 millioner kroner, ikke medtatt engangsgevinster på 26,5 millioner kroner for 
skogvernerstatninger og salg av fast eiendom. Tallene viser at Statskog SF har store inntekter fra 
virksomheten i Nordland og Troms.  

6 RÅDMANNENS INNSTILLING 
 
 
 

                                                      
6 Dette fremgår under punkt 14.9.3.1. 



Framforhandlet på Voksenåsen, Oslo, 24. september til 14. oktober 1997. 

Politisk grunnlag for en sentrumsregjering utgått av Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet og Venstre 

INNLEDNING 

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har i tiden etter stortingsvalget 1997 
ført drøftinger om en politisk plattform for en sentrumsregjering. Bakgrunnen for 
disse drøftingene er at statsminister Thorbjørn Jagland valgnatten varslet at han på 
bakgrunn av valgresultatet vil søke avskjed for sin regjering 13. oktober 1997. Det 
ble dermed klart at det må etableres en ny regjering. Det nye Stortingets 
sammensetning og den politiske situasjonen tilsier at dette må bli en 
mindretallsregjering. 

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har ført drøftinger på basis av 
fellesmerknadene til regjeringens langtidsprogram, "Vilje til ansvar" av 20. mai 
1997, de tre partiers felleserklæring av 20. august 1997 og de tre partiers 
programmer. 

En sentrumsregjering vil ha sin parlamentariske basis i stortingsgruppene til 
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, og vil søke samarbeid fra sak til sak 
med alle de andre partigruppene i Stortinget. 

Det foreliggende dokument er for stortingsperioden 1997-2001 og vil utgjøre den 
politiske plattformen for en sentrumsregjering utgått av Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet og Venstre. Den omfattende satsing på videreutvikling av 
velferdssamfunnet vil bli muliggjort gjennom omfordeling og målrettet bruk av den 
merverdi som blir skapt i det norske samfunnet i fireårsperioden. 

De tre partiene har forhandlet fram dokumentet på Voksenåsen i tiden 24. 
september til 14. oktober 1997. Partiene har i forhandlingene vært representert av: 

Kristelig Folkeparti: Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland, Jon 
Lilletun 

Senterpartiet: Anne Enger Lahnstein, Johan J. Jakobsen, Odd Roger Enoksen 

Venstre: Lars Sponheim, Odd Einar Dørum, Gunnar Kvassheim 

Oslo, 14. oktober 1997 

Kjell Magne Bondevik 

Anne Enger Lahnstein 



Lars Sponheim 

Valgerd Svarstad Haugland 

Johan J. Jakobsen 

Odd Einar Dørum 

Jon Lilletun 

Odd Roger Enoksen 

Gunnar Kvassheim 

VERDIGRUNNLAGET 

Samfunnet må ha et solid verdifundament. En sentrumsregjering vil føre en politikk 
som er fast forankret i vår nasjonale og kristne kulturarv. 

Et solidarisk og humant samfunn bygger på mennesker som viser 
medmenneskelighet, har omsorg for de svakeste og tar ansvar for andre, for miljøet 
og for kommende generasjoner. Det er derfor viktig å styrke de institusjonene som 
er formidlere av disse etiske og medmenneskelige verdiene. Mennesket skal stå i 
sentrum for samfunnsbygging og samfunnets institusjoner. Prinsippet om det 
enkelte menneskes ukrenkelige verdi uansett kjønn, religion, sosial bakgrunn, 
legning, funksjonsnivå, sivilstand, bosted og etnisk tilhørighet skal legges til grunn. 
Begreper som åndsfrihet, toleranse og mangfold vil være retningsgivende for en 
sentrumsregjerings virke. 

En sentrumsregjering vil slå ring om et levende folkestyre som gir lik mulighet til 
politisk innflytelse i stedet for maktkonsentrasjon på få hender. De verdier som et 
reelt demokrati forutsetter slik som personlig frihet og sosial rettferdighet må 
sikres. 

En sentrumsregjering vil understreke at det er mennesket og de menneskelige 
behov som skal stå i sentrum for en god samfunnsbygging. Mange av de største 
utfordringene gjelder dekning av ikke-materielle behov. Den materielle velferden 
må hele tiden også styres i forhold til de mål og verdier som skal legges til grunn 
for samfunnsutviklingen. Vi tar avstand både fra et syn som oppfatter mennesker 
først og fremst som individer med materielle behov, og fra oppfatninger av 
mennesker først og fremst som aktører i et marked. En sentrumsregjering har som 
utgangspunkt at mennesker kan og vil være aktive deltagere i samfunnet, som 
borgere, ikke bare som kunder og klienter. 

En arbeidstaker er noe mer enn en ressurs for næringslivet. Arbeidslivets betydning 
for det enkelte individs velferd må gis større oppmerksomhet, og hensynet til å 



kunne ivareta omsorgsoppgaver f.eks. i en småbarnsperiode krever mer fleksible 
regler og praksis. 

En sentrumsregjering vil ta opp kampen mot sorteringssamfunnet. Nye holdninger i 
samfunnet tar utgangspunkt i et ønske om å kalkulere verdien av et menneske, eller 
avveie verdien av ett menneske, i forhold til et annet. Både forskning på aborterte 
foster, genteknologisk eksperimentering med mennesker og såkalt 
innvandrerregnskap, er eksempler på dette. Lønnsomhets-, nytte- og 
verdivurderinger av mennesket er et overgrep overfor det ukrenkelige i 
menneskeverdet. 

En sentrumsregjering ønsker en samfunnsutvikling med større vekt på de kulturelle 
og menneskelige verdier, desentralisering bygd på mindre enheter som familie- og 
nærmiljø og en mer rettferdig fordeling såvel nasjonalt som internasjonalt. 

Den rike del av verden kan ikke fortsette en politikk med en vekst som fører til 
stadig økende forbruk av ikke-fornybare ressurser med tilhørende forurensning. 
Nasjonale og internasjonale tiltak må ta sikte på å motvirke dette. Veksten i det 
private forbruket må reduseres og det må legges større vekt på miljøhensyn. 

Fra ulike hold uttrykkes det bekymring for en verdimessig og moralsk forvitring i 
samfunnet. Dette slår ut i problemer både av menneskelig og økonomisk art. Vi ser 
f.eks. tendenser til "grådighetskultur" i økonomi og næringsliv, skatteunndragelser 
og svart økonomi, økende materialisme, seksuell mishandling, voldsbruk, forvitring 
av familie- og nærmiljøfellesskap og fremvekst av ekstreme ungdomsmiljøer. 

En sentrumsregjering vil gå inn for at det oppnevnes en bredt sammensatt 
kommisjon som skal drøfte hvordan det kan skapes en bred verdimessig og 
samfunnsetisk mobilisering for å snu slike negative utviklingstrekk. 

FOLKESTYRE OG OFFENTLIGHET 

En sentrumsregjering tar utgangspunkt i at folkestyre innebærer et styresett med 
innflytelse for de mange og spredning av makt, kapital og eiendom. En 
sentrumsregjering mener at et levende og desentralisert demokrati med bred 
deltakelse er grunnleggende for å møte de store utfordringene i samfunnet. Det er 
gjennom folkelig engasjement og folkevalgt styring vi best kan løse 
miljøproblemer, få flere i arbeid, sikre utjevning mellom grupper, regioner og land, 
sikre nasjonal og lokal råderett over naturressursene, og norsk eierskap i 
næringslivet. Viktigheten av å bevare nærhet til beslutningene, var en av 
hovedårsakene til at sentrumspartiene avviste norsk medlemsskap i EU. 

I dag ser vi at folkestyret er under press. Beslutninger overføres i økende grad til 
aktører i markedene, til kapitalsterke privatpersoner, organisasjoner, byråkrater og 



andre som ikke står til ansvar overfor folket i valg. Dette fører til sviktende tillit, 
avmakt og mindre engasjement og deltakelse i samfunnsspørsmål hos folk flest. 

Dersom viktige politiske målsettinger skal ivaretas må markedene korrigeres 
gjennom styring fra folkevalgte organer. Skal viktige samfunnsinteresser som 
hensynet til miljø og sosial og geografisk fordeling sikres, kan ikke utviklingen 
overlates til markedskreftene alene. En politikk som skal bidra til å oppfylle de 
samfunnsmål en sentrumsregjering går inn for, krever vilje til styring og 
samfunnssolidaritet. 

En sentrumsregjering vil i mandatet for den vedtatte maktutredningen bl. a. legge 
opp til en nærmere analyse av konsekvensene for folkestyret av den omfattende 
overføring av beslutninger fra folkevalgte organer til aktører i markedene og 
internasjonale organisasjoner. Dette må bl. a. innebære en vurdering av behovet for 
bedret konkurranselovgivning. En slik analyse må også omfatte behandlingen av 
den betydelige saksmengde som etterhvert blir håndtert i tråd med 
behandlingsprosedyrer som følger av EØS-avtalen. Stortingets rolle i og kontroll 
med disse sakene må vurderes spesielt. 

En sentrumsregjering vil slå ring om den private eiendomsretten og arbeide for 
spredt eierskap i nærings- og produksjonsliv. Det offentlige må tilby reell 
kompensasjon når den private eiendomsrett av samfunnshensyn settes til side. 

Lokalt sjølstyre 

Det er en forutsetning for et styrket lokalt sjølstyre at de økonomiske ramme-
betingelsene bedres. Offentlig sektor må sikres ressurser og stabile inntekter som 
fordeles slik at folkevalgte organer på ulike nivå gis mulighet til å løse sine 
oppgaver. 

Større reell makt til folkevalgte organer, ikke minst i kommuner og 
fylkeskommuner, er en forutsetning for at folk skal finne det meningsfylt å 
engasjere seg i politisk arbeid og ta ansvar for samfunnsutviklingen. Arbeidet i 
folkevalgte organer må foregå slik at folk gis innsyn i arbeidet og mulighet til 
innflytelse over de beslutninger som tas. Omfanget av detaljreguleringer bør 
reduseres, bl. a. gjennom en forenkling av lover og regler. Et reelt kommunalt 
sjølstyre innebærer at kommunene kan velge ulike løsninger ut fra lokale behov. På 
viktige områder vil det imidlertid være nødvendig med nasjonale standardkrav. 
Dette gjelder blant annet helse- og sosialsektoren, miljø, utdanning og likestilling. 

En sentrumsregjering vil foreta en gjennomgang av oppgave- og ansvars-
fordelingen mellom forvaltningsnivåene, herunder mellom fylkesmannsembetet og 
fylkeskommunene. 

Økt offentlighet 



Åpenhet må være en selvfølge og praktiseres til daglig. En sentrumsregjering ser 
med stor bekymring på det store antall saker der offentlig forvaltning nekter innsyn 
i dokumenter. En aktiv etterlevelse av offentlighetsloven og en korrekt og restriktiv 
bruk av unntakshjemlene er en forutsetning for et trygt og åpent samfunn der 
innbyggerne kan ha tillit til det offentlige. Dette er også viktig for at media kan stå 
for et positivt bidrag i samfunnsdebatten. 

En sentrumsregjering vil legge fram en melding om offentlighet i forvaltningen og 
fremme forslag til endringer av offentlighetsloven som gir større åpenhet, og gå inn 
for at det som hovedregel bør være åpenhet også når det gjelder dokumenter 
utarbeidet av underordnede organer. 

En sentrumsregjering vil også fremme forslag som tar sikte på utvidet offentlighet i 
forhold til statsforetak og heleide offentlige aksjeselskap, samt gjøre det 
vanskeligere å hemmeligholde dokumenter under henvisning til internasjonale 
organisasjoner. Kommunelovgivningen vil også bli vurdert med sikte på å oppnå 
øket offentlighet. 

Et sterkere personvern 

Informasjonssamfunnet fører med seg økt innsamling og lagring av informasjon og 
sammenkobling av ulike datakilder. Dette skaper nye utfordringer for personvernet. 
En sentrumsregjering vil legge til grunn to viktige prinsipper for et styrket 
personvern: For det første skal den enkelte i størst mulig grad ha anledning til å 
bestemme over bruk og gjenbruk av informasjon om en selv. For det andre må det 
alltid finnes anonyme alternativ til kortbruk, brikker o.l. i forbindelse med 
dagligdagse gjøremål som bruk av telefon, passering av bomringer eller betaling av 
varer og tjenester. Det skal være mulig å unngå å legge igjen elektroniske spor. 

En sentrumsregjering vil gå inn for en styrking av Datatilsynet, både når det gjelder 
ressurser og en mer uavhengig stilling i forhold til Justisdepartementet. En 
sentrumsregjering vil også få fortgang i arbeidet med å etablere et eget 
sertifiseringsorgan for sikre dataløsninger og stramme inn regelverket for optisk 
overvåking. 

Personvernet kommer ofte i konflikt med andre formål. En sentrumsregjering vil 
legge til grunn at det skal svært tungtveiende argumenter til for at personvernet skal 
vike. Det må etableres ordninger som både tar hensyn til samfunnets behov for 
innsyn og kontroll og hensyn til enkeltmenneskets rett til personvern. 

En sentrumsregjering er i mot at geninformasjon skal kunne brukes i 
forsikringssaker eller i arbeidsforhold. 

Likestilling 



En sentrumsregjering vil arbeide for reell likestilling mellom kjønnene. Målet er et 
samfunn der kvinner og menn har like muligheter til å delta både i arbeids- og 
organisasjonslivet og i familien. Skolen må ha et særlig ansvar for å fremme 
likestilling og legge særlig vekt på å stimulere gutter og jenter til å utdanne seg slik 
at de fritt kan velge innenfor hele yrkesskalaen. Det må satses målbevisst på 
rekruttering av kvinner til ledende stillinger både i offentlig og privat sektor. En 
sentrumsregjering går inn for lik lønn for arbeid av lik verdi. 

KULTURPOLITIKK 

Kulturpolitikken er en grunnpilar i arbeidet for bedre livskvalitet og trivsel. Kultur 
utvikler mennesker og bidrar til å styrke felles verdier og identitet i samfunnet. En 
sentrumsregjering vil bygge på den kristne og humanistiske kulturarv som et felles 
grunnlag for vårt samfunn. Åndsfrihet og toleranse er en forutsetning for kulturell 
utfoldelse og for den enkeltes skaperevne. Dette er viktig i et stadig mer 
flerkulturelt samfunn. En sentrumsregjering vil støtte et aktivt kulturliv og bidra til 
god tilgang på såvel profesjonelle kulturtilbud og egenaktivitet. 

Kunst og kultur 

Fysiske møteplasser er en viktig forutsetning for et aktivt lokalt kulturliv. Det 
statlige tilskuddet til kulturbygg utløser langt større midler lokalt og vil bli 
prioritert. Fylkeskommuner, kommuner, andelslag/stiftelser og foreninger bør 
fortsatt stå for bygging og drift av lokale og regionale kulturbygg, men statens 
bidrag må økes. 

De nasjonale kulturinstitusjonene er viktige for å vitalisere kulturlivet. Det blir lagt 
fram en stortingsmelding om bygging av ny opera med sikte på byggestart i løpet 
av stortingsperioden. Støtten til lokale og regionale teatre, orkestre, museer og 
riksanlegg o.l., som staten sammen med kommuner og fylkeskommuner bidrar til å 
finansiere, må holdes oppe for å oppnå en best mulig geografisk og sosial 
spredning. 

En sentrumsregjering vil legge vekt på å skape gode arbeidsforhold for utøvende 
kunstnere og kulturarbeidere. Kunstnerisk frihet og mangfold må sikres og 
kunstens egenverdi understrekes. 

En sentrumsregjering legger vekt på oppfølging av de rikspolitiske retningslinjer 
knyttet til lov om kulturminner. 

Musikklivet har rike tradisjoner i vårt land og må få gode arbeidsvilkår. Den lokale 
rekruttering er bl. a. avhengig av at musikk- og kulturskolene sikres. 



Idretten spiller en viktig rolle for trivsel og folkehelse. Den offentlige innsatsen må 
i første rekke rettes inn mot masseidretten og tilbud som kan aktivisere barn og 
unge på deres egne premisser. 

Alle må sikres tilgang på kulturopplevelser. Det må satses på mangfoldet i 
kulturen, både bredden og toppen, for alle grupper i samfunnet. Det vil særlig bli 
lagt vekt på å stimulere den frivillige kulturaktiviteten, som en motvekt til den 
kommersielle og passiviserende massekulturen. Det er særlig viktig å skape 
kvalitetsbevissthet i forhold til deler av den medieskapte kulturen. 

En sentrumsregjering vil legge større vekt på utformingen av "det offentlige rom," 
herunder kulturlandskapet og det lokale nærmiljø. 

En sentrumsregjering vil legge vekt på at de fysiske omgivelser har estetiske 
kvaliteter, som er vesentlige for livskvalitet. Lokale planer ivaretar de estetiske 
forhold i våre omgivelser, bl.a. med hensyn til stedsutvikling, arealbruk og 
byggeskikk m.v. Prinsippene for utsmykking av offentlige bygg må følges opp i 
praksis, i nært samarbeid med lokale aktører og brukere. Staten må gå foran som et 
godt eksempel i å tenke helhetlige, langsiktige løsninger og i å satse på estetiske 
kvaliteter i sin byggevirksomhet. Staten må som eiendomsbesitter også ta ansvar 
for de lokalmiljøer der staten er grunneier. Dette vil bl.a. bety en forpliktelse til å se 
boliger, kontor og næringsbygg i sammenheng i byer og tettsteder. 

Frivillige organisasjoner 

De frivillige organisasjonene spiller en sentral rolle i det å aktivisere folk til 
meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Organisasjonene er kulturbærere og 
verdiformidlere i samfunnet og representerer et stort mangfold med et bredt spekter 
av aktiviteter både for barn, ungdom og voksne. Det er nødvendig å bedre 
grunnlaget for frivillige organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. 

Det vil bli tatt initiativ til en bred gjennomgang av de økonomiske rammevilkårene 
for de frivillige organisasjonenes arbeide, herunder bedrede skatte- og avgiftsregler. 
Det vil ikke være aktuelt å svekke organisasjonenes muligheter til inntekter 
gjennom lotterier. Siktemålet er en trygg økonomi og mest mulig uavhengighet av 
Staten. 

En sentrumsregjering vil vektlegge kulturelle aktiviteter både ut fra egenverdi og 
den forebyggende virkning de har. Det bør derfor stimuleres til samarbeid på tvers 
av profesjonene og mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Prosjekter 
som "Kultur gir helse" er eksempler på helseforebyggende tiltak hvor mennesket 
som helhet er ivaretatt. 

Språk og mediepolitikk 



Det norske språket er under press, bl.a. på grunn av den økende internasjonalisering 
i mediene. Det er nødvendig med aktiv innsats for å beholde det kulturelle 
ankerfestet for norsk språk. Sentrale virkemidler på dette området er 
opprettholdelse av innkjøpsordningen for skjønnlitteratur og barne- og 
ungdomslitteratur. For å sikre like bokpriser og tilgjengelighet av bøker i hele 
landet, ønsker en sentrumsregjering å bidra til at bransjeavtalen for bokomsetning 
opprettholdes. Nynorsk skriftspråk må sikres gode utviklingsmuligheter. 

Den raske utviklingen innen nye medier medfører en kulturpolitisk utfordring på 
flere områder. Det er et mål å sikre mest mulig lik tilgang til nye former for 
elektronisk kommunikasjon/medier, slik at det ikke skapes nye sosiale skiller, eller 
forskjeller mellom kjønn og generasjoner. Skolen må spille en sentral rolle i 
opplæringen i bruken av ny teknologi med vekt på både kunnskap og holdninger. 
Bibliotekene (inkl. skolebibliotekene) har en viktig rolle som formidler, både for å 
sikre at alle kan få tilgang til bruken av nye medier, og for å gjøre informasjonen 
gjennom nye medier tilgjengelig for alle. 

En sentrumsregjering vil legge fram en stortingsmelding om folkebibliotekene der 
særlig økt tilgjengelighet til ny teknologi vil bli tatt opp. Skolebibliotekenes rolle 
vil bli vurdert i denne sammenheng. 

Utgangspunktet for mediepolitikken må være å sikre ytringsfriheten som en 
grunnleggende forutsetning for et levende demokrati. De nye elektroniske 
medier/kommunikasjon skaper også nye former for redaksjonelt ansvar som 
prinsipielt og lovmessig bør vurderes nærmere. 

En sentrumsregjering vil arbeide for å styrke norskspråklig programutvikling og 
utvikling av norskspråklige utgivelser på CD-rom. Momsbestemmelsene vil bli 
vurdert i en slik sammenheng. Opphavsrettslige bestemmelser for nettbaserte 
publikasjoner vil også bli vurdert. 

Det er viktig å motvirke den negative effekten vold i media kan ha på 
voldsutviklingen og annen kriminalitet i samfunnet. Både nasjonalt og 
internasjonalt må det derfor arbeides for å begrense videovold, og sterke 
voldsskildringer i film og nyheter på TV, særlig i tiden da barn ser mest fjernsyn. 

Utviklingen av et digitalt sendenett i Norge er et viktig redskap for å gjøre 
allmenkringkasting-TV tilgjengelig for alle i hele landet. NRK bør bestå som 
lisensfinansiert allmenkringkaster i framtiden, og være reklamefritt med begrenset 
sponsorvirksomhet. For at TV og radio skal opprettholde sine roller som viktige 
kulturformidlere, bør det legges større vekt på lokale sendinger og produksjon. 
Tendenser til økt sentralisering av beslutninger og programproduksjon bør 
motvirkes. NRKs distriktskontorer må videreutvikles som sterke og selvstendige 
enheter. 



Nærradio og lokal-TV er viktige faktorer i det lokale mediebildet, og bør sikres 
gode rammevilkår. 

Kirken og religiøse samfunn 

Den norske kirke må som et trossamfunn med forankring i den evangelisk-
lutherske lære ha frihet til å være en bekjennende, misjonerende og diakonalt 
arbeidende kirke. Den bør være åpen og inkluderende for mennesker i ulike 
livssituasjoner. Det er en stor oppgave for kirken å formidle kristen tro og etikk på 
en slik måte at det kristne verdigrunnlaget fremdeles kan prege samfunnet. 

Kirken bør som trossamfunn gjennom økt selvstendighet legge opp til at flere kan 
gjøre en innsats gjennom engasjement i kirkelige organer på ulike nivåer. Retten til 
dåpsopplæring må lovfestes. 

En sentrumsregjering legger til grunn at vi har en folkekirke knyttet til staten. 
Kirken må få tilstrekkelig økonomiske og personalmessige ressurser slik at den kan 
realisere de oppgaver Stortinget har vedtatt gjennom den nye kirkeloven. De 
frikirkelige organisasjoner og samfunn skal sikres gode arbeidsvilkår. 
Behandlingen av saker for frikirkesamfunnene og andre tros- og livssynssamfunn 
overføres til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Det er en viktig offentlig oppgave å følge opp med kirkelige tjenester for nordmenn 
i utlandet. Gjennom Sjømannsmisjonen må Den norske kirke i utlandet få 
tilstrekkelig økonomi for en slik oppgave. 

Samisk kultur 

En sentrumsregjering vil gjennom lovgivningen og på andre måter sikre samisk 
språk, kultur og samfunnsliv. Undervisning i og på samisk styrker samenes identitet 
og kultur. Samiske barn må få morsmålsundervisning. Ved gjennomføring av 
læreplanen må lokale holdninger tillegges stor vekt, og det utvises nødvendig 
fleksibilitet fra sentrale myndigheter. Det er behov for å utdanne flere 
samisktalende lærere og førskolelærere og utvikling av nødvendige læremidler på 
samisk. 

Reindriften må sikres en positiv utvikling. Det må satses mer på etablering av 
tilleggsnæringer Dette er spesielt viktig for kvinnene og for å ta vare på helheten i 
reindriftskulturen. 

Sametinget har en viktig rolle som premissleverandør og rådgivende politisk organ 
når det gjelder saker som angår den samiske befolkning. Sametinget må etter hvert 
få større avgjørelsesmyndighet i slike saker, og det opprettes en 
statssekretærstilling for samiske spørsmål i Kommunaldepartementet. Det fremmes 



en stortingsmelding på grunnlag av Samerettsutvalgets innstilling etter at 
høringsfristen er utløpt. 

Våre nye landsmenn - integrering og fellesskap 

Innenfor rammen av norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter skal alle 
innbyggere, uansett opprinnelse, ha rett til å hevde sine verdier, følge sine 
kulturelle tradisjoner og praktisere sin tro. Samtidig er det viktig at innvandrerne 
får kunnskap om det norske samfunn og våre kulturtradisjoner, slik at de får 
mulighet til å forstå og delta aktivt i det nye samfunn de er en del av. 

En sentrumsregjering ser forskjeller mellom mennesker med ulikt etnisk opphav 
som en utfordring til å danne et solidarisk og demokratisk fellesskap der alle teller 
med og har både rettigheter og plikter. 

En aktiv integreringspolitikk er nødvendig for å motvirke utviklingen av 
diskriminering og nye klasseskiller. Nøkkelen til gode resultater ligger ikke minst i 
norsk som et felles språk og at det utvikles kontakt og forståelse på tvers av folks 
etniske og kulturelle bakgrunn. En sentrumsregjering vil legge til grunn at alle 
innbyggere bør kunne norsk på et nivå som muliggjør aktiv deltakelse i 
fellesskapet. Det eksisterende timebaserte kurstilbudet i norsk med 
samfunnskunnskap for innvandrere erstattes med et nivåbasert undervisningstilbud, 
tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Skolen og barnehagene er en 
nøkkelinstitusjon for integrering. Prinsippet om tilpasset opplæring innebærer at 
man må ta hensyn til den enkelte elevs forutsetninger. Undervisning på morsmålet 
vil være en tjenlig metode i den første lese- og skrive-opplæringen. Senere bør 
morsmålet være et tilgjengelig tilvalgsspråk. Tospråklig fagundervisning bør gis 
etter behov. 

En vellykket integreringspolitikk er viktig for å motarbeide rasistiske holdninger. 
Det vil bli innført en prøveordning med aktive tiltak for å bekjempe etnisk 
diskriminering. Det må iverksettes særlige tiltak for å motivere og rekruttere 
kvinner til norskopplæring. 

Det iverksettes flere tiltak som stimulerer ungdom fra språklige minoriteter til å ta 
videregående og høyere utdanning. Dette gjelder ikke minst rekruttering av 
tospråklige studenter til lærerutdanningen og ved politihøgskolen. 

Det legges vekt på etterutdannings- og yrkeskvalifiseringstilbud for innvandrere. 
For at de raskere kan komme i jobb og bli økonomisk selvhjulpne, må kriterier og 
prosedyrer endres slik at de langt raskere kan få godkjenning av relevant utdanning 
og yrkeserfaring fra utlandet. 

Det er tendenser til bosettingskonsentrasjon av innvandrergrupper, f.eks. i enkelte 
bydeler i Oslo. Dette skyldes først og fremst at det er i disse bydelene det finnes 



rimelige boliger som er attraktive for grupper med lav inntekt. På den ene side 
medvirker slektsbånd og kulturelle miljøtilhørighet positivt til 
bosettingskonsentrasjonen, men på den andre side fører dette til mangelfull 
integrasjon av innvandrere i flere generasjoner. Det er derfor viktig at en både ved å 
bedre boligtilbudet og å lette sysselsettingssituasjonen, stimulerer til bedre 
integrering og sikrer tilfredsstillende levevilkår. 

UTDANNING OG FORSKNING 

Kunnskap er nøkkelen til neste årtusen. Utvikling og bruk av kunnskap stiller oss 
mennesker overfor mange vanskelige valg, men øker også våre muligheter til å løse 
viktige utfordringer i framtida. Kunnskap og sunne holdninger er av større verdi 
enn materielle goder. 

En sentrumsregjering vil derfor satse mer på utdanning og kompetanse. Denne 
satsingen er en langsiktig investering i mennesker og livskvalitet, og bedrer vår 
evne til å møte utfordringer og omstillinger i det neste årtusen. En slik satsing vil 
også være et viktig bidrag for å bedre konkurransesituasjonen for norsk næringsliv. 
En sentrumsregjering vil oppgradere det tekniske utstyret til undervisning og 
forskning. 

Satsing på utdanning og kompetanse er avgjørende for å gi livskvalitet, bevare 
velferden og sikre en langsiktig forsvarlig ressursforvaltning. Utdanning skal gi 
livsverdier, holdninger og kunnskaper til å løse utfordringene i det neste årtusen. 

Grunnskolen og videregående utdanning 

Retten til fullverdig utdanning skal være lik for alle, uansett sosial bakgrunn, 
bosted, kjønn og økonomisk evne. Gjennom skolen er det et nasjonalt ansvar å 
hjelpe foreldrene i oppdragelsen av barna, og gi tilbud om en tidsmessig og 
likeverdig opplæring. Ved å satse på den offentlige enhetsskolen skal alle elever få 
et godt og tilpasset opplæringstilbud. 

Det er avgjørende for en god skole at respekten for fagene og den kompetanse og 
innsikt de gir, opprettholdes. 

En desentralisert skolestruktur er et viktig kjennetegn på enhetsskolen. De økte 
forskjellene i skoletilbudet mellom kommuner og regioner undergraver 
enhetsskolen som bygger på likeverdighet i undervisningstilbudet i hele landet. En 
sentrumsregjering vil sikre en kommuneøkonomi som gjør det mulig å opprettholde 
grendeskoler og et desentralisert skole-mønster. Det vil være en særlig utfordring å 
sikre et likeverdig tilbud i klasser med mange fremmedspråklige. For å klare dette, 
er det i tillegg nødvendig med visse nasjonale standarder for skoleverket og 
gjennomgang av kriteriene i inntektssystemet til kommunene. 



En sentrumsregjering vil legge fram forslag til ny opplæringslov der en legger vekt 
på å beholde nåværende formålsparagraf i grunnskolen, opprettholde bestemmelser 
om kretsgrenser og skolestørrelse, og ikke svekke nynorskens stilling i skoleverket. 
Lærebøker på nynorsk og bokmål må foreligge til samme tid og samme pris. 
Videre skal skolefritidsordningen være frivillig for småskoletrinnet og legges før 
og etter skoletid for disse elevene. En sentrumsregjering vil foreslå å senke 
elevtallet i klassene på ungdomstrinnet til 28 elever, gi mer tid til ledelse, og et 
undervisningstimetall som sikrer læreplanens timetall og en rimelig klasse- og 
elevressurs. På lengre sikt bør elevtallet i 2. - 10. klasse senkes til 25 elever pr. 
klasse. 

En sentrumsregjering vil opprettholde privatskoleloven som egen lov. En 
sentrumsregjering vil respektere foreldrenes rett til å velge opplæring for sine barn i 
samsvar med kriteriene i gjeldende lov, noe som vil sikre friskolene en fri og 
uavhengig plass i utdanningssystemet. 

Stortinget har de siste årene vedtatt flere utdanningsreformer. Det er nå viktig å 
sikre kvaliteten på disse reformene. Gjennomføringstempoet og mangel på vilje til 
dialog har skapt store frustrasjoner hos skolens ansatte og foreldrene. En 
sentrumsregjering vil gjenopprette dialogen og samarbeide med berørte parter for å 
sikre en god kvalitet på undervisningen. Det er viktig å unngå at evaluering og 
kontrollprosessene i skolen fører til økt byråkratisering, noe innføring av 
opplæringsbok på f.eks. allmennfaglig studieretning i videregående skole kan 
innebære. Dialogen mellom skole og foreldre er viktig. En sentrumsregjering er 
åpen for selvstyrte skoler etter lokale ønsker, men ingen enkeltgruppe i 
skolesamfunnet skal ha flertall i skolens driftsstyre. Samarbeidet mellom skole og 
nærmiljø sikres gjennom å legge større vekt på skolen som nærmiljøsenter, og 
lovfesting av lokalt utviklingsarbeid. 

En sentrumsregjering vil gjennomføre en etterberegning av kommunenes utgifter til 
investeringer og drift av Reform 97 når reformen er gjennomført. Målet er å sikre 
kommunene full kompensasjon for merkostnadene med seksårsreformen, både til 
investering, drift, skoleskyss og skolefritidsordning. En sentrumsregjering vil øke 
bevilgningene til tiltak som bedrer utearealet på skolene og som sikrer alle 
skolebarn en tryggere skoleveg. 

Videregående opplæring og Reform 94 må gjennomgås i 1998 med sikte på å 
styrke den tilpassede opplæringen, og spesielt legge vekt på å gjøre de teoretiske 
fagene i de yrkesfaglige studieretningene mer praktisk rettet. En sentrumsregjering 
vil i denne sammenheng vurdere flere tiltak, blant annet å videreutvikle en ordning 
med delkompetanse som korresponderer med oppgaver og behov i arbeidslivet. En 
sentrumsregjering vil stimulere elevene til å ta fagopplæring, og sette ned et 
hurtigarbeidende utvalg med bred representasjon for å vurdere tiltak for flere 
lærlingeplasser. Videre vil en sentrumsregjering gå gjennom situasjonen for voksne 
elever og sikre deres muligheter for videregående opplæring bedre. Det vil bli tatt 



initiativ til å sikre at den 4-årige skoleretten kan tas ut når den enkelte ønsker det, 
og utredet hvordan det kan bli en bedre reell angrefrist. 

Andre skoletilbud og IT 

Stortinget har vedtatt å lovfeste musikkskoler/kulturskoler som et kommunalt 
tilbud. En sentrumsregjering vil utarbeide målsettinger og retningslinjer for denne 
virksomheten, og foreslå nye statlige tilskuddsordninger for å oppnå disse målene. 

Folkehøgskolen er et verdifullt innslag i vårt skolesystem. Disse skolene gir 
elevene en positiv verdi- og kulturforankring. Folkehøgskolene utgjør et viktig 
supplement til videregående skole og arbeidsliv, og må derfor beholde 
konkurransepoeng og få gode arbeidsforhold. 

Ansatte i skoleverket har et stort behov for oppdatering og økt kompetanse. De 
mange utdanningsreformene stiller lærerne overfor nye faglige og pedagogiske 
utfordringer. Det må i årene framover legges bedre til rette for etterutdanning og 
faglig kompetanseheving av lærerne både i grunnskolen og videregående skole. 
Etterutdanningsvirksomheten må sees i sammenheng med den nye 
lærerutdanningen. Det er behov for å bedre rådgivningstjenesten i skolen i forhold 
til elevenes valg av videre utdanning og yrke. 

IT har fått bred plass i de nye læreplanene for grunnskole og videregående skole. 
Det er i dag store variasjoner i hvordan IT-opplæringen er i skolen. Dette henger 
sammen med store forskjeller i IT-utstyr og kompetanse hos lærere. En 
sentrumsregjering vil sikre et likeverdig tilbud innen IT-opplæringen i skolen for å 
hindre at forskjeller i IT-kunnskap skal skape nye skiller i folket og vil trappe opp 
innsatsen for å nå full PC-dekning i skolen. 

Skolen må legge større vekt på entreprenørskap. Ved å satse på distriktsaktiv skole 
og ungdomsbedrifter må skolen formidle kunnskap om det å etablere ny virksomhet 
og gi holdninger om ansvar for egen arbeidsplass. En sentrumsregjering vil 
stimulere til elevbedrifter som arbeidsmetode i skolen. 

Høyere utdanning og forskning 

Stadig flere unge tar høyere utdanning. Store studentkull og økt byråkratisering av 
høyere utdanning, har ført til en anstrengt økonomi ved flere institusjoner, særlig 
ved høgskolene. Denne situasjonen gjør det vanskelig for flere høgskoler å oppfylle 
målsettingen om å gi forskningsbasert undervisning og opprettholde et godt nivå på 
praksisopplæringen. En sentrumsregjering vil bedre høgskolenes økonomi, og øke 
kapasiteten på studieplasser innen medisin, helse- og omsorgsutdanningene, 
lærer/førskolelærerutdanningen, politi og IT-yrkene. Kvaliteten på utdanningene 
må sikres, blant annet ved å fornye det vitenskapelige utstyret på universiteter og 
høgskoler. 



De private høgskolene sikres gode og stabile arbeidsvilkår. 

Studiefinansieringen skal bedres gjennom prioritering av behovsprøvd 
fullstipendiering for elever i den videre-gående skole, og ved å øke stipendandelen i 
studiefinanseringen til 40 prosent i løpet av valgperioden. Studielån skal fortsatt 
være rentefrie i studietiden. En sentrumsregjering vil arbeide for å bedre tilbake-
betalingsvilkårene. Gjennom studentsamskipnadene må det bedre legges til rette for 
bygging av nye studentboliger og at det gis tilbud om studentbarnehager. 

Forholdene må legges til rette for at flere norske ungdommer kan ta hele eller deler 
av sin utdanning i utlandet. Studentutveksling kan bidra til å skape større forståelse 
for andre kulturer og samfunn, samtidig som det tilfører vårt samfunn kunnskap og 
erfaringer fra andre land og regioner. 

En sentrumsregjering vil legge til rette for livslang læring. Utgangspunktet må være 
den enkeltes ønske og behov for videreutvikling og næringslivets behov for 
kompetanseutvikling. I et livslangt læringsperspektiv må det være et mål for etter- 
og videreutdanning å minske kunnskapskløften mellom ulike yrkes- og 
aldersgrupper. En sentrumsregjering vil arbeide for at etter- og videreutdanning blir 
et tilbud til alle uansett alder, yrke, kjønn, bosted eller økonomisk evne. På 
bakgrunn av Buer-utvalgets innstilling vil en sentrumsregjering legge fram en 
stortingsmelding om etterutdanning. 

Forskning og utvikling utgjør en stadig viktigere forutsetning for verdiskapningen 
og samfunnsutviklingen. For å sikre konkurranseevnen trenger vi forskning av et 
betydelig omfang og med god kvalitet. En sentrumsregjering vil øke bevilgningene 
til forskningsformål med sikte på å nå gjennomsnittet for OECD-landene og 
vurdere ulike tiltak for å øke næringslivets FoU-innsats. Det er behov for mer frie 
midler til forskning. Grunnforskningen representerer også viktige bidrag til anvendt 
forskning og utviklingsarbeid. Universitetene har en særlig forpliktelse til å drive 
grunnforskning. En sentrumsregjering vil fornye det tekniske utstyret til 
forskningsbasert undervisning og forskning. 

FAMILIEPOLITIKK 

Familien er samfunnets grunnleggende sosiale enhet. Forholdene i familien er av 
stor betydning både for enkeltmennesket og for samfunnet. I familien legges 
grunnlaget for den enkeltes trygghet og personlighetsutvikling. En politikk som 
satser på å styrke familiens situasjon, vil også bidra til å gjøre storsamfunnet bedre 
å leve i, og vil medvirke til å sikre den oppvoksende generasjon et trygt 
oppvekstmiljø. I de tilfeller hvor hjemmet ikke makter å ivareta sine 
omsorgsoppgaver, har samfunnet en særlig plikt til å tilrettelegge ordninger som 
sikrer at alle barn og unge får fullverdige omsorgstilbud og gode oppvekstvilkår. 



En sentrumsregjering vil utforme en familiepolitikk som bidrar til å styrke 
likestillingen i samfunnet, og gir menn og kvinner reelle muligheter til å delta på lik 
linje både i arbeids- og organisasjonsliv og i familieliv. En framtidsrettet 
familiepolitikk må også ivareta de ensliges situasjon. 

En forutsetning for økt valgfrihet og økt likestilling for småbarnsforeldre er: 

• at barnefamiliene har økonomi til å velge omsorgsform 
• at de som ønsker det kan få barnehageplass 
• at det gis adgang til fleksible arbeidstidsordninger 

Barnehager og kontantstøtte 

En sentrumsregjering vil foreslå en familiepolitisk reform etter følgende 
retningslinjer: 

• 1. Det legges til rette for reell valgfrihet for barnefamiliene når det gjelder 
omsorgsform for barna. Dette må innebære en satsing på øket 
barnehageutbygging parallelt med en forbedring av de økonomiske vilkår for 
barnefamiliene. I tillegg må det legges opp til større fleksibilitet i 
arbeidslivet. Det iverksettes ulike forsøksordninger med redusert arbeidstid. 

• 2. Målet om full barnehagedekning innen år 2000 står fast. En 
sentrumsregjering går inn for å øke det statlige driftstilskuddet til 
barnehagene, samt vurdere ytterligere stimuleringsordninger for å få flere 
barnehageplasser. Barnehager representerer et godt pedagogisk 
omsorgstilbud og bør være fleksible i forhold til familienes behov. 

• 3. Det legges til rette for en politikk som gjør at foreldrebetalingen i 
barnehagene ikke skal stige utover prisstigningen. 

• 4. Det innføres en ordning med omsorgstilskudd i barnetrygden/kontantstøtte 
til familier som ikke benytter seg av eller ikke har tilbud om offentlige 
omsorgsløsninger som drives med statlig driftstilskudd. Dette legges fram 
som egen sak for Stortinget. Ordningen innføres fra 1. august 1998 for barn 
fra 1 til 2 år (etter perioden for fødselspenger/svangerskapspermisjon) og for 
barn fra 2 til 3 år fra 1. januar 1999. Beløpet settes tilsvarende statstilskuddet 
til heldags barnehageplass. Det skjer en avkortning av støtten for dem som 
har deltids barnehageplass. 

De budsjettmessige konsekvenser vil en sentrumsregjering komme nærmere tilbake 
til i henholdsvis Revidert Nasjonalbudsjett våren 1998 og statsbudsjettet for 1999. 

• 5. Det foretas en evaluering av ordningen, som også vil være av betydning 
for innretningen og den videre opptrapping av ordningen for nye årskull. En 
slik evaluering må bl. a. omfatte en vurdering av fordelingsvirkninger samt 
virkninger for likestilling. 



• 6. Arbeidet for utvidete permisjonsordninger i forbindelse med fødsel føres 
videre, og det legges særlig vekt på å bedre fedres mulighet til å ta ut 
permisjon. 

• 7. Det vurderes om fradragsmuligheter for stell og pass av barn også skal 
omfatte alle eninntektsfamilier. 

Andre familiepolitiske tiltak 

Mange nyetablerte sliter med høy gjeld på grunn av utdanning og bolig. Det er 
viktig med en god bolig- og utdanningsfinansiering. En sentrumsregjering vil gå 
inn for en omlegging av Husbanken for i større grad å rette låneordningene inn mot 
dem som etablerer seg i boligmarkedet for første gang. Husbanken må også kunne 
gi lånefinansiering til kjøp av brukt bolig og sørge for rimelig toppfinansiering for 
unge som etablerer seg. 

Levekårsundersøkelsen dokumenterer at enslige forsørgere er den gruppen i Norge 
som har den lavest disponible inntekten pr. forbruksenhet. En sentrumsregjering vil 
sikre aleneforsørgerne og deres barn gode og trygge levekår, og vil forbedre 
stønadsordningene til aleneforsørgere i samsvar med partienes merknader under 
behandlingen av velferdsmeldingen. 

Bare 2/3 av fedrene har i dag mulighet til å ta ut "pappapermisjon" fordi denne er 
knyttet til mors rettigheter. En sentrumsregjering vil fremme forslag om at alle 
fedre får rett til permisjon uavhengig av om mor har vært i jobb eller har vært 
hjemmearbeidende. Alle fedre må få selvstendige rettigheter i folketrygden, basert 
på egen stillingsstørrelse og inntekt. 

En sentrumsregjering vil gå inn for å øke utbetalingen av fødselspenger til 
hjemmearbeidende, knyttet til grunnbeløpet i folketrygden. 

En sentrumsregjering vil øke tilskuddet til adopsjon fra utlandet. Når 
støtteordningen nå er halvert, øker faren for at bare velstående kan ta på seg 
oppgaven som adoptivforeldre for barn fra utlandet. 

Forebyggende familiepolitiske tiltak og familieverntjenesten er vesentlige bidrag i 
arbeidet for at familierelasjoner skal kunne bevares, og en sentrumsregjering vil 
bygge ut denne tjenesten videre. En sentrumsregjering vil legge opp til en økning 
av antallet familievernkontorer, med sikte på å redusere tiden det tar for å komme 
til samtale, og samtidig redusere terskelen for å be om en slik tjeneste. 

En sentrumsregjering vil fortsatt satse aktivt på barnevernet, særlig på det 
forebyggende området. 

En sentrumsregjering vil sette barnas rettigheter i fokus, bl.a. ved å fullføre arbeidet 
med å innarbeide FNs barnekonvensjon i norsk lovverk. 



ØKONOMISK POLITIKK 

Hovedmålsettinger for en sentrumsregjerings økonomiske politikk er å legge til 
rette for en langsiktig, forsvarlig ressursforvaltning og å sikre alle rett til arbeid. 
Målet er å utvikle velferdssamfunnet slik at alle i størst mulig grad gis trygghet og 
muligheter til utfoldelse i de ulike faser av livet. Velferdssamfunnet skal sikre 
verdighet i alderdommen, behandling og pleie ved sykdom og økonomisk trygget 
ved uførhet og arbeidsledighet. Dette forutsetter at det i økonomien gis rom for en 
omfattende offentlig sektor. 

En sentrumsregjering vil søke å motvirke utviklingen i retning av større forskjeller i 
økonomiske levekår i samfunnet. 

Verdiskapning og sysselsetting 

I et velferdssamfunn er en sunn og sterk økonomi en nødvendig forutsetning. Den 
økonomiske politikken må bygge på gode og stabile rammebetingelser for 
næringslivet. Arbeid er en viktig faktor for den enkeltes og familienes velferd og 
trivsel. Som et element i en aktiv sysselsettingspolitikk for hele landet er det 
vesentlig at landets mange små og mellomstore bedrifter gis gode 
utviklingsmuligheter. 

Norske produsenter må gjøres internasjonalt konkurransedyktige ved å begrense 
kostnadsveksten, satse på kompetanseoppbygging, øke forskningsinnsatsen og ved 
å bygge ut infrastruktur. 

Norge har ved sin avstand til de store markedene og en spredt bosetting et 
konkurransemessig handikap. De fortrinn landet vårt har, bl.a. i form av høyt 
utdannet arbeidskraft og rik tilgang på energi, må utnyttes. I en tid da kunnskap og 
anvendelse av ny teknologi blir en mer og mer dominerende faktor, har Norge med 
sin sterke økonomi en særegen mulighet til å investere fremtidsrettet i mennesker 
gjennom sterkere satsing på utdanning og forskning. 

En sentrumsregjering vil basere den økonomiske politikken på folkevalgt styring av 
de viktige rammebetingelsene for verdiskapning og fordeling som et korrektiv til 
markedskreftene. Det krever en politisk vilje til nødvendig kontroll med 
utviklingen og en nasjonal råderett over forvaltningen av våre naturressurser. Det 
må skje under hensyn til de rammer som internasjonale avtaler og regler setter. 

Norsk økonomi står nå internasjonalt sterkt, men den er meget åpen og sårbar 
overfor endringer innenlands eller i vår omverden. Det har de siste årene vært en 
kraftig vekst i norsk økonomi som i stor grad er basert på en rekordhøy olje- og 
gassutvinning, kombinert med høy dollarkurs. 



Det har vært en positiv økning i sysselsettingen, slik at ledigheten nå i vesentlig 
grad er strukturbetinget. I flere sektorer er det stor mangel på arbeidskraft. En 
sentrumsregjering vil satse på etterutdanning og faglig skolering, slik at dagens 
gode økonomiske situasjon utnyttes til å redusere oljeavhengigheten og å sikre 
verdiskapning og velferdsutviklingen. 

Mulighetene må ikke forskusles ved at de positive økonomiske trender utvikles til 
sterk privat forbruksvekst, eller ved at økonomien innenlands blir "overopphetet" 
av andre grunner. En sentrumsregjering tar derfor sikte på at det totale offentlige og 
private forbruk innenlands er på et slikt nivå at dette unngås. Den økonomiske 
politikken må også underordnes økologiske hensyn. På dette grunnlag er målet å 
skape full sysselsetting og økonomisk og sosial utjamning. 

Anbefalingene fra Sysselsettingskommisjonen har vært basert på bred politisk 
oppslutning og ansvarlig deltakelse fra arbeidslivets parter. Det er viktig at dette 
føres videre som grunnlag for en sterk sysselsettingsutvikling. Samtidig må 
inntektsfordelingen bedres. Prioritering av de svakeste i samfunnet må også 
ivaretas ved et aktivt tilbud av offentlige tjenester. 

Det vil bli lagt vekt på å sikre likeverdige livsvilkår og muligheter i alle deler av 
landet. Desentralisering og maktspredning er et viktig politisk mål som motvirker 
økonomisk og geografisk ubalanse. Det må stimuleres til fremtidsrettede 
produksjonsmåter tilpasset nasjonale og internasjonale krav til miljøvern og 
langsiktig ressursutnyttelse. 

Den raske teknologiske utvikling kan lett føre til at veksten i hovedsak skjer i 
nærheten av de store kompetanse- og forskningssentrene, men ny teknologi gir 
samtidig større mulighet til desentralisering av arbeidsplasser. En 
sentrumsregjering vil utnytte dette gjennom en bevisst kompetanseoppbygging. 

En sentrumsregjering vil sikre gode velferdstjenester til befolkningen og sikre 
utbyggingen av en moderne infrastruktur i hele landet. Det vil bli lagt vekt på å 
styrke det økonomiske grunnlaget for dette. 

Skatte- og avgiftspolitikk 

En sentrumsregjerings skatte- og avgiftspolitikk bygger på følgende hovedpilarer: 

• Skatt etter evne 

Skatte- og avgiftslegging av ressursbruk vi ønsker mindre av, og lettelser for det vi 
ønsker mer av En tilnærming i nivået for skattlegging av arbeidsinntekt og 
kapitalinntekt, og forøvrig skatteregler som stimulerer aktivt eierskap i næringslivet 



Prinsippet om skattlegging etter evne realiseres både gjennom skattlegging av 
arbeidsinntekter og av arbeidsfrie inntekter i form av avkastning på formue. Dette 
tilsier at skattepolitikken brukes til omfordeling. 

En sentrumsregjering vil legge fram forslag om omlegging i skatte- og 
avgiftspolitikken, særlig med sikte på statsbudsjettet for 1999 på basis av følgende 
retningslinjer: 

• 1) En tilnærming i skattlegging av arbeidsinntekt og kapitalinntekt. 
• 2) De merinntekter dette gir vil i hovedsak bli benyttet til følgende 

lettelser/endringer i øvrige skatteregler: 

• Klassefradragene økes, noe som relativt sett vil gi størst lettelser for dem 
med mindre inntekter. 

• Innslagspunktet for toppskatten justeres om lag i takt med prisstigningen 
• Spareordningene forbedres, en økning av det maksimale både årlige og totale 

sparebeløp i ordningen "boligsparing for ungdom" (BSU) og gjennom andre 
skattestimulerte spareordninger 

• Det skattefrie inntektsbeløpet for skoleungdom og studenter heves 
• Det innføres et skattefradrag for enperson-husholdninger 
• Det foreslås økninger av fribeløp i formueskatten 

En sentrumsregjering legger forøvrig følgende til grunn for sin skatte- og 
avgiftspolitikk: 

• Stortingets vedtak om boligbeskatning følges opp, bl.a. gjennom utarbeidelse 
av nødvendige takserings-regler 

• Det foreslås reduksjoner i summen av arveavgift og dokumentavgift ved 
generasjonsskifte i familieeide bedrifter 

• Det vurderes endringer i merverdiavgiftssystemet ved innføring av lavere 
momssats på matvarer og utvidelse av avgiftsgrunnlaget til enkelte 
tjenesteytelser, dog unntatt reiseliv og transport 

• Det iverksettes et utredningsarbeid med sikte på økt beskatning av inntekter 
på aksjeutbytte og på omsetning av aksjer, men uten at dette får uheldige 
virkninger for bedriftenes tilgang på egenkapital og langsiktig eierskap 

• En sentrumsregjering vil igangsette arbeid med sikte på å begrense de høye 
fortjenestene i meglerbransjene 

• Innstillingen fra "grønn skattekommisjon" følges opp med fremleggelse av 
en stortingsmelding. Det foreslås omlegginger med sikte på økte avgifter på 
ressursbruk og forurensning, mindre avgifter på arbeidskraft og med en 
samlet virkning som vil være omlag provenynøytralt 

• En sentrumsregjering vil intensivere arbeidet mot skatteunndragelser 

Internasjonalisering og penge- og valutapolitikk 



Utviklingen av store og mer enhetlige markeder i de industrialiserte land innebærer 
økte muligheter for norsk næringsliv. Samtidig kan internasjonale 
kapitalkonsentrasjoner og sterke multinasjonale selskaper være en trussel mot 
fordelingspolitikken og for muligheten til å gjennomføre nasjonale mål for 
nærings- og sysselsettingsutviklingen. 

En sentrumsregjering vil legge vekt på å sikre norske interesser ved aktiv deltakelse 
i internasjonale fora, samtidig med at en ved å ivareta nasjonalt eierskap sikrer den 
økonomiske utvikling på grunnlag av den sterke og brede ressursbase vårt land rår 
over. 

En sentrumsregjering baserer seg på en blandingsøkonomi og vil tilpasse den slik at 
nye og dominerende utviklingstrekk kan korrigeres av folkevalgte organ. Det 
forutsetter at man aktivt tar i bruk tilgjengelige styringsvirkemidler. 

Det må utvikles felles internasjonale regler som sikrer hensynet til miljøet og en 
langsiktig ressursforvaltning, internasjonal fordeling og utvikling av sosiale og 
politiske rettigheter. En sentrumsregjering vil arbeide aktivt i internasjonale fora for 
å få innført en avgift på internasjonal valutahandel som en inntektskilde for FN. 

Internasjonaliseringen av penge- og valutapolitikken samt de finansielle tjenester 
skaper på mange måter en ny situasjon. En sentrumsregjering vil vurdere 
konsekvensene for Norge av at det blir innført en felles valuta i EU-land. 
Hovedlinjene i den nåværende penge- og valutapolitikken vil bli videreført. 

Arbeidsliv og faglige rettigheter 

En sentrumsregjering vil videreføre det inntektspolitiske samarbeidet mellom staten 
og partene i arbeidslivet. Det inntektspolitiske samarbeidet har representert 
betydelige bidrag til å stabilisere den innenlandske økonomien samt bidratt til å 
styrke konkurransekraften i norsk næringsliv. Det må imidlertid utvises varsomhet 
med å la det inntektspolitiske samarbeidet få legge for sterke føringer på 
folkevalgte organers handlefrihet. De folkevalgte organer må ha en bred basis for 
sine politiske beslutninger. 

Inntektsforskjellene mellom forskjellige grupper i samfunnet har økt de senere år. 
Det inntektspolitiske samarbeidet bør derfor i kommende periode medvirke til en 
bedring av inntektsforholdene også for de grupper som står svakt i forhandlinger 
med sine motparter eller er uten forhandlingsrett. Dette gjelder f.eks. for en del 
kvinneyrker. 

Sykefraværet er for tiden stigende, noe som bl.a. betyr økte utgifter for såvel 
bedrifter som for Folketrygden. Dette gir grunn til bekymring. En 
sentrumsregjering vil igangsette et arbeid for å kartlegge årsakene til det økende 
sykefraværet. I forbindelse med gjennomgangen vurderes også den økonomiske 



situasjonen for de langtidssyke. Innenfor dagens sykelønnsordning vil en 
sentrumsregjering drøfte med partene i arbeidslivet tiltak for å redusere 
sykefraværet. 

En sentrumsregjering vil utrede modeller for deling av det tilgjengelige arbeidet i 
samfunnet på en annen måte, for eksempel gjennom ordninger for redusert 
arbeidstid, tidskonto og permisjonsordninger 

En sentrumsregjering vil arbeide for at tredelt turnusordning for helsepersonell 
likestilles med helkontinuerlig skiftarbeid i industrien. 

En sentrumsregjering vil sikre reell organisasjonsfrihet og er kritisk til 
Arbeidsrettsrådets forslag om å innskrenke uavhengige fagforeningers 
forhandlings- og streikerett. 

Det kreves en aktiv innsats for å bedre helse- og miljøforhold på arbeidsplassene. 
Ansettelsesvilkår skal være ryddige, med klargjorte vilkår. Fast arbeid skal være 
hovedregelen og engasjement og korttidskontrakter må begrenses. En 
sentrumsregjering vil utarbeide en veiledning til Arbeidsmiljølovens § 58A slik at 
loven praktiseres i tråd med Stortingets intensjoner. 

En sentrumsregjering vil arbeide for at det i en forbedret WTO-avtale også legges 
vekt på å styrke de faglige rettigheter. 

Oppretting av investerings- og utviklingsfond 

En sentrumsregjering vil foreslå at noe av oljeformuen overføres til et offentlig 
fond med et ansvar for å finansiere/medfinansiere offentlige innkjøp av moderne og 
avansert teknologisk utstyr til helsevesenet, utdannings- og forskningssektoren 
samt politiet. I den grad slike kjøp skjer fra utlandet, kan det åpnes muligheter for 
at noe mer av avkastningen fra oljeformuen kan disponeres til velferds-, trygghets-, 
utdannings- og forskningsformål uten at pengebruken representerer økning i 
innenlands etterspørsel. Overfor lokalt og regionalt eide institusjoner kan det være 
aktuelt å åpne for "spleiseprosjekter" etter en gitt fordelingsnøkkel. 

En sentrumsregjering vil også gå inn for at inntektene fra salg av offentlige 
eierandeler i DnB og Kreditkassen bl.a. skal brukes til et teknologifond, miljøfond 
(ENØK) og forskningsfond. Avkastningen brukes til å styrke innsatsen på de 
respektive områdene og tiltak for å stimulere til nasjonalt eierskap. 

OLJEØKONOMI OG NÆRINGSPOLITIKK 

Utnytting av petroleumsressursene er viktig for norsk økonomi og sysselsetting. En 
sentrumsregjering vil gå inn for en mer langsiktig forvaltning av 
petroleumsformuen, og gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig. Investeringer, 
forskning og utvikling må i større grad dreies inn mot virksomhet i fastlands-



Norge. En sentrumsregjering vil ta initiativ for å stimulere til utvikling av et 
allsidig og miljøvennlig næringsliv over hele landet. 

Petroleumsvirksomheten 

Olje og gass er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes i et langsiktig perspektiv. 
En sentrumsregjering vil arbeide for et investerings- og utvinningsnivå som ivaretar 
hensynet til miljøet og kommende generasjoner. Siktemålet må derfor være en jevn 
produksjon av olje og gass på et lavere nivå enn i dag. For å få dette til, vil en 
sentrumsregjering bruke lete- og konsesjonspolitikken aktivt, og foreta en 
tidsmessig forskyvning av 16. konsesjonsrunde. Det må ikke tildeles nye lete- eller 
utvinningskonsesjoner i økologisk utsatte områder. En sentrumsregjering vil gå i 
mot åpning for olje- og gassvirksomhet i Skagerrak. 

Den høye olje- og gassaktiviteten fører gradvis til en fortrengning av annen 
verdiskapende virksomhet gjennom sterk lønnsvekst i oljetilknyttede næringer og 
styrket valutakurs. Når investeringsnivået i Nordsjøen ligger så høyt, legger 
investeringene i tillegg beslag på mye kapital som ellers kunne ha gått til 
fastlandsbasert virksomhet. 

Avhengigheten av olje- og gassinntekter innebærer også at Norge står overfor svært 
store utfordringer når petroleumsinntektene etterhvert synker. Den raske 
uttappingen av ressursene, fører til at avhengigheten blir større, og at fallet i 
inntektsstrømmen fra petroleumsvirksomheten kommer raskere enn den ville gjort 
med en mer langsiktig forvaltning av ressursene. Den dominerende rolle 
petroleumsinntektene etterhvert har fått i norsk økonomi, fører også til at Norge er 
svært utsatt for oljeprisendringer og svingninger i valutakurser. Den høye 
aktiviteten i olje- og gassvirksomheten fører dessuten til en kraftig vekst i norske 
utslipp av drivhusgassen CO2. 

En sentrumsregjering vil vurdere å gjeninnføre et "køordningssystem" for 
utbygging av nye felt, tilsvarende det man hadde på 1980-tallet. En 
sentrumsregjering ønsker å opprettholde eksisterende ordninger for tildeling av 
blokker og vil derfor ikke ta i bruk det såkalte "auksjonsprinsippet." 

Gassreservene på norsk kontinentalsokkel er store, og det er av avgjørende 
betydning at de blir utnyttet på den måten som gir den beste miljøeffekten. Dette 
gjelder både i forhold til utvinning, transport, foredlingsmetoder og bruksområder. 
Nye salgsavtaler for gass bør i minst mulig grad binde opp framtidige politiske 
beslutninger. Gassressursene må utnyttes i et langsiktig perspektiv, og Norge må gå 
i front med å utvikle teknologi som gjør utnyttelsen av gass mer miljøvennlig. Det 
må satses sterkere på bruk av gass i både industrien og transportsektoren. Samtidig 
må det være et mål at norsk gass ikke fortrenger bruk av mer miljøvennlige 
energibærere. 



En sentrumsregjering vil arbeide for et lovverk som sikrer nasjonal kontroll med 
våre olje- og gassressurser. Det er viktig aktivt å legge til rette for norsk 
næringslivs muligheter til å oppnå leveranser og oppdrag for oljeindustrien. Statoil 
må fortsatt ha en sentral posisjon i norsk petroleumsvirksomhet og være et heleid 
statlig selskap. Utnytting av satelitt-felt rundt eksisterende installasjoner må 
prioriteres før utbygging av nye felt. 

En sentrumsregjering vil ivareta Norges interesser som stor produsent og eksportør 
av gass. Dette aktualiseres særlig i forbindelse med det nye gassdirektivet i EU. 

Næringspolitikk og sysselsetting 

Sysselsettingen i Norge er særlig knyttet til våre naturressurser. En 
sentrumsregjering vil derfor arbeide for en langsiktig forvaltning og økt foredling 
av egne råvarer og ressurser. Det må legges til rette for et lønnsomt og variert 
næringsliv i hele landet, med særlig oppmerksomhet rettet mot små og mellomstore 
bedrifter. 

Overgangen fra en oljebasert økonomi til framtidas fastlandsbaserte næringsliv 
krever offensiv satsing fra så vel offentlige myndigheter som private aktører. En 
sentrumsregjering vil arbeide for å sikre nasjonal forsknings- og utviklingskapasitet 
innen nye teknologier. Næringslivet må stimuleres til å utvikle egen kompetanse på 
disse områder. Gjennom direkte støtte og utviklingskontrakter må det offentlige 
stimulere til nettverksbygging og økt teknologisk omstilling. 

Det er forvaltningen av våre naturressurser og den verdiskaping som ansatte og 
eiere i næringslivet står for som i stor grad legger grunnlaget for den velferden vi i 
fellesskap kan nyte godt av. Den verdiskaping som finner sted innen det offentlige, 
er avhengig av at det finnes privat næringsvirksomhet som gir grunnlag for 
beskatning som gir inntekter til fellesskapet. Motsvarende er privat næringsliv 
avhengig av en godt fungerende offentlig sektor. Det eksisterer altså en gjensidig 
avhengighet mellom privat og offentlig sektor. 

Små og mellomstore bedrifter står for en vesentlig og stadig økende andel av den 
totale sysselsettingen i Norge, og en sentrumsregjering vil legge fram en 
handlingsplan med vekt på følgende tiltak: 

• - Stimulere til aktivt eierskap. Delingsmodellen må, også utover de endringer 
Stortinget har gjennomført, fortløpende vurderes i forhold til denne 
målsetting 

• - Summen av arveavgift og dokumentavgift bør reduseres slik at 
generasjonsskifte ikke medfører så store kostnader for familiebedriftene som 
i dag 

• - Trygderettigheter for aktive eiere må baseres på faktisk utbetalt lønn, ikke 
på beregnet personinntekt 



• - Skjemaveldet og internkontrollkrav må bedre tilpasses bedriftens størrelse 
og ha nødvendig fleksibilitet 

• - Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift opprettholdes 
• - Endringer i skatteregler skal i størst mulig grad gjøres gjeldende fra ett 

tidspunkt i løpet av året 
• - Tiltak for å stimulere til forskning, produkt- og kompetanseutvikling i små 

og mellomstore bedrifter vil bli prioritert 
• - Innsatsen mot konkursrytteri og svart arbeid må intensiveres 
• - Arbeide for økt likestilling mellom selvstendige næringsdrivende og 

lønnsmottagere når det gjelder sosiale rettigheter og ytelser 
• - Opprette en egen samordningsenhet med myndighet til forenkling av 

oppgaveplikt gjennom enhetsregisteret. Eksisterende skjema og 
rapporteringsplikter vurderes på nytt med sikte på å avskaffe skjema med 
liten nytteverdi 

• - Se nærmere på strukturen for utleie av arbeidskraft. Denne vurderingen 
skal ikke omfatte den ordinære arbeidsformidlingens rolle. 

Det er en stor belastning for de mindre bedriftene at de gjennom administrative 
pålegg og skatteregler forskjellsbehandles i forhold til større bedrifter. En 
sentrumsregjering vil derfor særlig legge vekt på å gi mindre bedrifter gode 
rammebetingelser og utvikle nettverk som samlet sett gir en bedre ressursutnyttelse. 

Reiseliv og handel 

Reiselivsnæringen har de siste årene vært i god utvikling og økt sine 
markedsandeler innenlands og i utlandet. Dette har særlig bidratt til en tilvekst til 
næringslivet i mange distrikter. En sentrumsregjering vil bygge videre på det 
potensiale som næringen har. Det vil bli lagt vekt på at næringen er 
konkurranseutsatt og at den er sårbar for negative endringer i rammebetingelsene. 
Reiselivsnæringen skal fortsatt være fritatt for merverdiavgift. 

En sentrumsregjering vil ivareta varehandelen som en sektor med stor sysselsetting 
og stor betydning for folk flest som forbrukere. Også varehandelen er utsatt for 
skjerpet konkurranse fra internasjonale butikkjeder. En sentrumsregjering ønsker 
flest mulig norske eiere i varehandelen og vil motvirke at en stadig større del av 
varehandelen blir kontrollert av et fåtall personer. Tilskuddsordninger for 
utkant/nærbutikkene må bidra til at disse kan være en del av et levende nærmiljø. 

En sentrumsregjering vil legge fram forslag til regulering av vareomsetningen på 
helgedager. Det vil bli lagt vekt på ønsket om å bevare helgefreden, arbeidstakernes 
interesser og behovet for nødvendighetsvarer. 

Nasjonalt og statlig eierskap 

En sentrumsregjering mener at nasjonalt eierskap er viktig av flere grunner: 



• - Sikrer nasjonal råderett over viktige naturressurser 
• - Gir økt mulighet for at overskuddet blir brukt til å utvikle en 

konkurransedyktig produksjon i Norge 
• - Sikrer kompetanse og ekspertise på norske hender, samtidig som dette er 

med på å sikre et høyt kompetansenivå i omkringliggende 
forskningsinstitusjoner. 

• - Stimulerer norske underleverandører til å opprettholde leveranser til 
næringslivet i Norge 

• - Innebærer mindre risiko for strategiske oppkjøp og utflagging av 
arbeidsplasser 

Andelen av utlendingers eierskap i norske børsnoterte selskaper er svært høy i 
forhold til andre land. Det vil være et mål for en sentrumsregjering at norsk privat 
kapital kan erstatte noe av den utenlandske. 

En sentrumsregjering vil utvikle nye strategier for å sikre norsk eierskap i 
næringslivet og det vil være nødvendig med et bredt spekter av virkemidler. Dette 
vil bl. a. omfatte tiltak for å styrke bedriftenes egenkapital. 

Næringspolitikken må legge til rette for at norske investorer finner det interessant å 
investere i norsk næringsvirksomhet. Offentlige ordninger må særlig ta sikte på å 
skaffe til veie såkornkapital som kan stimulere til forskning, utvikling og nye 
etableringer. Sentrumspartiene vil peke på at statlig eierskap kan gi langsiktighet og 
stabilitet, men vil samtidig advare mot for sterke konsentrasjoner av så vel statlig 
som privat eierskap. Et omfattende statlig eierskap kan føre til rollekonflikter. Det 
er behov for å utvise stor varsomhet i situasjoner der det offentlige blir sittende 
både som eier, kontrollorgan og konsesjonsgiver. En sentrumsregjering vil vurdere 
tiltak som kan sikre nøytralitet og likebehandling av alle aktører i næringslivet. Det 
er en fordel at de fleste selskaper der staten er inne på eiersiden, også har innslag av 
private eiere, og at virksomhetene må drive i konkurranse med andre virksomheter 
på like vilkår. På denne måten balanseres den statlige eieraktiviteten av private 
eiere som både representerer et selvstendig og sterkt eiermiljø og er et nyttig og 
kontinuerlig korrektiv til staten. 

En sentrumsregjering går inn for et fortsatt sterkt offentlig eierengasjement innen 
forretningsområder hvor det forvaltes viktige nasjonale ressurser, som for eksempel 
petroleumsvirksomheten og energiforsyningen. Også innen samferdselssektoren har 
staten, særlig gjennom NSB og Posten, viktige oppgaver. Innen 
telekommunikasjonssektoren vil ikke Telenor bli gitt mulighet til å utnytte sin 
dominerende posisjon til å begrense konkurrerende virksomheters 
utviklingsmuligheter. 

Sentrumspartiene vil understreke betydningen av norsk og mest mulig offentlig 
eierskap i kraftsektoren. Kraftselskaper og overføringslinjer representerer verdier 
av vesentlig betydning for samfunnet og det vil være svært uheldig med utenlandsk 



oppkjøp og medfølgende eksport av kraften. En sentrumsregjering vil vurdere tiltak 
som sikrer offentlig eide kraftselskap og foreta en gjennomgang av organisasjons- 
og eierstrukturen i kommunale- og fylkeskommunale energiverk med sikte på tiltak 
som kan bidra til å sikre offentlig kontroll og eierskap. 

En sentrumsregjering vil også vurdere behovet for et eget lovverk for 
samvirkeforetak (andelslag) og hvilken plass stiftelser bør ha som eierform. 

En sentrumsregjering vil legge opp til at nedsalg av Statens eierandeler i Den 
norske Bank og Kreditkassen skal skje etter følgende hovedprinsipper: 

Legge til rette for et mest mulig spredt salg av aksjer og i den sammenheng vurdere 
ulike stimuleringstiltak. Dette vil også kunne bidra til en høg norsk eierandel. 

Et spredt salg kan også representere et betydelig bidrag til inndragning av privat 
kjøpekraft. Det vil i denne forbindelse bli vurdert bindingstid på videresalg av 
aksjer. 

Det er ikke aktuelt for en sentrumsregjering å gå inn for å redusere statens eierandel 
i de to bankene til et lavere nivå enn en blokkerende mindretallsposisjon. 

En sentrumsregjering går inn for at de frigjorte midlene bl.a. skal brukes til 
teknologifond, miljøfond (ENØK), forskningsfond og tiltak for å stimulere til 
nasjonalt eierskap. 

Distrikts- og regionalpolitikk 

En sentrumsregjering vil ta hele landet i bruk. Derfor må arbeidsplasser, kapital og 
makt desentraliseres. Det er en viktig målsetting for en sentrumsregjering å sikre 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. En stabil bosetting er en viktig forutsetning 
for å kunne realisere viktige samfunnsmål knyttet til ressursutnyttelse, miljø, 
velferd og trivsel. Den enkelte kommune bør derfor, som en målsetting for den 
langsiktige planlegging, kunne legge til grunn at folketallet skal opprettholdes. 

En politikk for utvikling av livskraftige lokalsamfunn må bygge på følgende 
hovedpilarer: 

• - Kommunene må settes i stand til å opprettholde sysselsetting og ivareta 
grunnleggende velferdsoppgaver og likeverdige tjenestetilbud i hele landet. 

• - Som basisnæringer for bosettingen i distriktene må primærnæringene gis 
økonomiske og sosiale rammevilkår som kan sikre rekruttering og utnyttelse 
av lokale ressurser. 

• - Den økonomiske politikken og den generelle næringspolitikken må legge 
til rette for utnytting av naturgitte fortrinn og utvikling av arbeidsplasser i 
små og mellomstore bedrifter, bl.a. ved å utnytte de muligheter for 
desentralisering som ligger i ny teknologi. 



• - Ulike distriktspolitiske virkemidler og utbygging av infrastruktur skal bidra 
til å redusere avstandskostnadene og gjøre næringslivet i distriktene 
konkurransedyktig. 

For å motvirke den økende sentraliseringen og gradvis snu flyttestrømmen vil en 
sentrumsregjering legge opp til en politikk i tråd med en slik strategi for stabil 
bosetting. 

En vellykket distriktspolitikk forutsetter at distriktene blir attraktive som bosted for 
kvinner, ikke minst unge velutdannede kvinner. Det krever at virkemiddelbruken i 
økt grad innrettes mot et variert arbeidsplasstilbud for kvinner, men også et 
mangfoldig kulturtilbud og en god familie- og barnehagepolitikk er avgjørende. 
Den kommunale forvaltning og den offentlige sektor for øvrig er viktig i en slik 
sammenheng. 

En sentrumsregjering vil gå gjennom inntektssystemet med sikte på å sikre det 
økonomiske grunnlaget for et likeverdig kommunalt tjenestetilbud i hele landet. 

En stor del av den nasjonale verdiskapningen skjer i distriktene. Forvaltningen av 
lokale ressurser bør i større grad få en lokal forankring. For å etablere en mer 
desentralisert forvaltningen av utmarksressursene vil en sentrumsregjering gå inn 
for at fjelloven innføres i Nordland og Troms, slik at statens umatrikulerte grunn 
(statsalmenninger), som i landet for øvrig, blir underlagt lokal forvaltning 
(fjellstyrer). 

Den nye flyttebølgen rammer i særlig grad de nordligste delene av landet. 
Sentrumsregjeringen vil opprettholde tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark og 
videreutvikle samarbeidet i Barentsregionen med særlig vekt på å styrke 
handelsforbindelsene til Nord-Vest-Russland. 

Hele landet har krav på et offentlig tjenestetilbud og til priser som ikke øker 
avstandsulempene. For å bidra til et mest mulig likeverdig offentlig tjenestetilbud i 
hele landet vil en sentrumsregjering gå igjennom Telenors, Postverkets og 
Statkrafts strukturplaner og prinsipper for prising av tjenestene. Som et ledd i 
utjevningspolitikken vil en sentrumsregjering bl.a. gå inn for at det etableres en 
fraktutjevningsordning som kan bidra til mer like drivstoffpriser i hele landet. 
Statoil må ha et særlig ansvar for at det kan opprettholdes et desentralisert nett av 
bensinstasjoner. 

Skal Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) bli en viktig faktor i 
næringsutviklingen i distriktene må fondets virksomhet i større grad rettes inn mot 
de små og mellomstore bedriftene som har det største utviklingspotensialet i 
distriktene. SND må være villig til å ta større risiko og skjerpe sin distrikts- og 
kvinneprofil, bl.a. med kredittordninger som er tilpasset behovene til kvinnelige 



bedriftsetablere. En sentrumsregjering vil gå inn for at egenkapitaldivisjonen 
desentraliseres bl.a. ved å gi større fullmakter til de lokale SND-kontorene. 

Mange mennesker velger et urbant livsmønster for å kunne ta del i de kvaliteter 
bymiljøet kan tilby. Om lag en tredjedel av befolkningen bor i eller i nærheten av 
de fire største byene. 

De store byene står i dag overfor store utfordringer særlig når det gjelder miljø og 
levekår. Et levende bymiljø vil være en motvekt mot de miljømessige og sosial 
problemer som i særlig grad rammer de største byene. 

Byutviklingen må legge til rette for at særlig sentrum i storbyene på nytt blir et sted 
der det er både boliger, sosialt liv og næringsliv. Forurensningen fra biltrafikken 
må vies særlig oppmerksomhet. For å bedre miljøet og skape bymiljøer som er 
preget av at folk bor og lever der, vil en sentrumsregjering legge opp til en mer 
aktiv storbypolitikk bl. a. gjennom samferdsels- og boligpolitikken. 
Handlingsprogrammet for å rette opp de grunnleggende levekårsforskjellene i 
hovedstaden vil bli fulgt opp som ledd i en helhetlig regionalpolitikk. 

Staten må gå foran når det gjelder å desentralisere sin virksomhet. Erfaringene med 
å legge statlige foretak til distriktene er gode. Offentlig virksomhet har bidratt til at 
det er skapt kreative miljøer og tilført kompetanse som har bidratt til en positiv 
utvikling i næringsfattige strøk av landet. Informasjonsteknologien har bidratt til å 
redusere avstandsulemper og skapt nye muligheter for desentralisering av statlig 
virksomhet. En sentrumsregjering vil nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal 
utrede hvordan en, bl.a. ved bruk av ny teknologi, kan desentralisere statlig 
virksomhet. 

Den distriktspolitiske effekten av innsatsen på politikkområder som f.eks. landbruk, 
fiske, kommuneøkonomi, samferdsel, energi og den generelle økonomiske 
politikken er meget omfattende. Derfor er det behov for å samordne denne "brede" 
distriktspolitikken, slik at beslutninger som har betydning for utviklingen i 
distriktene kan ses i sammenheng med de distriktspolitiske målsettingene. 

En sentrumsregjering vil styrke Kommunal- og Arbeidsdepartementet som et 
samordnende distriktsutbyggingsdepartement. Departementet skal påse at det 
foretas konsekvens-utredninger av forslag som har betydning for utviklingen i 
distriktene. "Distrikts-utbyggingsdepartementet" skal overvåke virkningen av ulike 
beslutninger på bosettings- og flyttemønsteret og rapportere til Stortinget om den 
faktiske utviklingen i forhold til de fastlagte mål for distriktspolitikken. En 
sentrumsregjering vil opprettet et eget budsjettkapittel på departementets budsjett 
med utviklingsstøtte til de kommuner som har opplevd den største nedgangen i 
folketallet over en 5-årsperiode. 

Landbrukspolitikk 



En sentrumsregjering mener norsk landbruk skal bidra til å oppfylle viktige 
samfunnsmål som trygg matproduksjon og matforsyning, stabil bosetting i 
distriktene, en bærekraftig ressursforvaltning, et levende kulturlandskap og en 
verdiskapning som kan bidra til å opprettholde sysselsettingen på bygdene. 
Landbruket har dessuten et medansvar for å sikre det biologiske mangfoldet for 
kommende generasjoner. En sentrumsregjering vil føre en landbrukspolitikk som 
ivaretar disse viktige samfunnshensyn. 

Inntektsutvikling og sosiale forhold vil avgjøre om en kan få en rekruttering til 
næringen som kan sikre et livskraftig landbruk. En sentrumsregjering legger til 
grunn at yrkesutøverne i landbruket skal ha en inntektsutvikling og tilbys sosiale 
ordninger på linje med det øvrige samfunn og at det inntektsgap som har oppstått i 
forhold til andre grupper de senere år blir redusert. 

En sentrumsregjering mener at også Norge må ta et medansvar for den globale 
matvaresituasjonen. En sentrumsregjering vil føre en restriktiv jordvernpolitikk 
som kan holde produktive arealer i hevd og opprettholde kulturlandskapet. 
Rovdyrforvaltningen må være gjenstand for løpende vurdering for å finne den 
fornuftige balanse mellom vern av rovdyr og bruk av utmarksbeite. 

En sentrumsregjering ønsker å videreføre et desentralisert småskala-jordbruk med 
en variert bruksstruktur som alternativ til en mer industribasert næring. Hensynet til 
dyrehelse og dyrevern må gå foran kravet om stadig mer effektive driftsformer og 
mer industrialisert produksjon. Landbrukspolitikken skal bidra til å kvalitetssikre 
matproduksjonen som ledd i en nasjonal strategi for ren mat. 

En sentrumsregjering vil stimulere til produksjon og foredling som i større grad 
utnytter lokale produktvarianter og nisjer i markedet, med sikte på å oppfylle 
forbrukernes ønske om et bredere produktutvalg, også med hensyn til økologisk 
produserte matvarer. Landbrukssamvirkets mottaksplikt og forsyningsansvar skal 
sikres. 

En sentrumsregjering vil i tråd med stortingsflertallets forutsetninger øke 
bevilgningene til skogkultur. Større innsats når det gjelder skogkultur vil bidra økt 
skogverdi og avkastning og dessuten gi et viktig bidrag til binding av CO2. 

Fiskeripolitikk 

En sentrumsregjering vil satse på å få flere og varierte arbeidsplasser i kyst-Norge. 
Norske fiskerier og fiskeindustri bare kan sikres ved en langsiktig 
ressursforvaltning i et nært samarbeid med andre nasjoner. Det må legges vekt på 
en balansert politikk der kystfisket bevarer sin rolle og det internasjonale 
reguleringsregimet for den havgående trålerflåten skjerpes i nødvendig grad. 



En sentrumsregjering vil føre en fiskeripolitikk hvor fiskerienes 
konkurransefortrinn med nærhet til fiskeressursene blir ivaretatt. En variert 
fiskeflåte, med hovedvekt på kystflåten, er sammen med en fleksibel fiskeindustri 
med små og mellomstore anlegg den kombinasjon som gir størst verdiskapning og 
sysselsetting i fiskeriene. Det må være et mål for myndighetene å arbeide for at 
fiskeflåten fortsatt skal være fiskereid og at industrien på land har lokalt eierskap. 
En sentrumsregjering vil styrke mottaks- og foredlingssiden i fiskeindustrien. Dette 
kan bidra til å øke kystflåtens konkurransefortrinn med korte avstander fra 
fangstfelt til mottak. Havner og farleder langs hele kysten må styrkes for å kunne 
ivareta dette fortrinnet. 

Det er nødvendig med en fornyelse av fiskeflåten for å være konkurransedyktig. 
Finansierings- og godkjenningsordningene må bedre tilpasses dette behov. Etter at 
Statens Fiskarbank er innlemmet i SND er det viktig at den fiskerifaglige 
kompetanse ivaretas og føres videre der. Prosjekter som er fiskeripolitisk klarert i 
samsvar med regionale og kapasitetsmessige målsettinger, må få tilbud om 
finansiering. En sentrumsregjering vil også gå inn for innføring av en 
kondemneringsordning for kystflåten. 

Økonomisk og økologisk riktig utnyttelse av norske fiskeressurser forutsetter at 
bosetting og næringspolitikk har en desentralisert struktur. Kapasiteten i fiskeflåten 
må være tilpasset ressursuttaket. Kyststatene må fortsatt sikres suverenitet til å 
fastsette totalkvote for de regulerte bestandene og kvotene for de åpne 
havområdene. Grunnlaget for fastsetting av kvotene må fortsatt baseres på 
forskernes tilrådinger. En sentrumsregjering vil utrede bedre kontroll med 
fangstuttak, bl. a. gjennom innføring av en ordning med kontrollør ombord i fartøy 
i fabrikk- og havfiskeflåten. En sentrumsregjering vil også innføre en 
kvotekontoordning for kystflåten. En sentrumsregjering vil innføre fritt fiske for 
båter under 10 meter. 

Det utstrakte piratfisket i Smutthullet gir grunn til bekymring. FN-avtalen om 
forvaltning av delte og sterkt vandrende bestander har ikke vært et tilstrekkelig 
godt verktøy for å få slutt på dette fisket. 

En sentrumsregjering vil bl. a. på denne bakgrunn ta initiativ til et tettere samarbeid 
med Russland. Innenfor rammen av internasjonale avtaleverk vil en 
sentrumsregjering arbeide for utvidelse av de økonomisker soner til 250 nautiske 
mil. 

Bestandssituasjonen i Nordsjøen, der flere viktige kommersielle arter er under 
minste anbefalte biologiske nivå, er bekymringsfull. En sentrumsregjering vil 
overfor EU arbeide for å få til en bærekraftig forvaltning av ressursene i Nordsjøen, 
samtidig som det må gjøres klart at ressursene i Barentshavet ikke er tilgjengelige 
for andre enn de som har kvoter der. 



Havbruksnæringen har hatt en sterk vekst de siste 15 år. Veksten er et resultat av et 
nært samarbeid innad i næringen og mellom myndighetene og næringen. Den 
tiltagende sentralisering av næringen må stoppes. Næringen har mistet mye av sin 
distriktsprofil og det lokale eierskapet har blitt redusert. Samarbeidet i næringen må 
intensiveres, forskningen må innrettes mot et større samarbeid mellom tradisjonelle 
fiskerier og oppdrett, og det må innføres begrensninger på antall konsesjoner pr. 
anlegg samtidig som det blir strengere kontroll med fisketettheten i mærene. 

Skipsfart 

Skipsfarten har stor betydning for norsk økonomi og sysselsetting. Gjennom det 
samarbeid som har utviklet seg mellom rederinæringen og industri- og 
servicenæringer, er det utviklet bedrifter med kompetanse på et høyt internasjonalt 
nivå innenfor et bredt spekter av de varer og tjenester internasjonal skipsfart 
etterspør. Sysselsettingen i den maritime sektor har stor spredning over hele landet, 
både gjennom den direkte bemanning av flåten og det nett av bedrifter som har 
skipsfarten som del av sitt marked. Lokalisering av rederier i Norge har stor 
betydning for opprettholdelse og utvikling av hele den maritime sektor på et høgt 
internasjonalt konkurransenivå. 

Opprettholdelse av en bred kompetanse på driften av skip vil også i framtiden være 
et viktig grunnlag for å opprettholde en konkurransedyktig norsk skipsfartsnæring. 
Rekruttering av norske sjøfolk til den internasjonale delen av norsk skipsfart 
fremstår derfor i dag som en viktig skipsfartspolitisk oppgave. En 
sentrumsregjering vil tilpasse refusjonsordningen slik at den bidrar til å fylle 
målsettingene om bred rekruttering av norske sjøfolk på norskeide skip. Det er 
derfor viktig å tilrettelegge for tilstrekkelig antall utdanningsplasser ved de 
maritime skoler og høgskoler. 

En sentrumsregjering forventer at stortingsvedtaket om ny rederibeskatning gir 
positive effekter i form av norske arbeidsplasser både innen skipsfarten og i 
maritim industri langs kysten. 

En sentrumsregjering vil legge vekt på arbeid for å styrke sikkerheten til sjøs. Det 
etableres en egen statlig finansieringsordning for leting etter savnede på sjøen. 

Informasjonsteknologi 

Den nye informasjonsteknologien medfører betydelige muligheter til å 
desentralisere arbeidsoppgaver. Det er imidlertid samtidig en fare for at ekspertise 
konsentreres, og at det blir en overdreven tro på at utvikling av konkurranseevne 
best kan skje i tunge sentrale teknologimiljøer. 

En sentrumsregjering vil bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å 
fornye, forbedre og modernisere alle sider av den offentlige sektor 



En sentrumsregjering vil samle det politiske ansvaret for den strategiske satsing på 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi både innen næringsutvikling, 
utdanning, distriktspolitikk samt satsing på IT innen offentlig sektor. Ansvaret for 
samordningen av regjeringens IT-politikk vil bli lagt til Nærings- og 
handelsdepartementet. 

Gjennom utdanning og andre virkemidler må det sikres at distriktene tilføres nok 
oppdatert kompetanse. Teknologi blir stadig viktigere som konkurransefaktor i 
forhold til geografi og andre kostnadsfaktorer. For å sikre utviklingen av et 
desentralisert bosettingsmønster og et variert arbeidsplasstilbud i distriktene er det 
nødvendig at en større del av ungdomskullene kan finne interessante 
jobbmuligheter utenom byene og tettstedene. Dette gjelder særlig unge kvinner som 
i for liten grad vender tilbake etter endt utdanning. 

På alle områder i samfunnet skaper informasjonsteknologien muligheter som var 
utenkelige for bare få år siden. Samtidig er drivkreftene i den digitale revolusjonen 
så kraftige at utviklingen uten styring kan føre til et samfunn med ujevn fordeling 
og sterk sentralisering av makt, kompetanse og bosetting. 

En sentrumsregjering vil møte denne utviklingen offensivt med en politikk der 
nettopp informasjonsteknologiens muligheter utnyttes for å motvirke 
sentraliseringen. I arbeidet for et mangfoldig næringsliv og livskraftige distrikter, 
vil en sentrumsregjering særlig legge vekt på følgende tiltak: 

• - Gjennom det offentlige virkemiddelapparatet skal nettverksbygging og 
kompetanseutveksling mellom små bedrifter oppmuntres. Ved siden av 
kvalifisering av egne ansatte er dette trolig den mest effektive formen for 
kompetansebygging for små bedrifter. Det offentlige skal legge til rette for 
samarbeid i såkalte virtuelle bedrifter der flere små bedrifter i forskjellige 
deler av landet samarbeider om f.eks. innkjøp, markedsføring og 
produksjonsfordeling. 

• - Det skal føres en målrettet politikk for å senke terskelen for at de minste 
bedriftene kan ta i bruk informasjonsteknologi. Småbedriftenes evne til å 
oppveie tap av arbeidsplasser i industri og tjenesteyting i årene framover vil 
for en stor del være avhengig av at de klarer å ta i bruk de nye mulighetene. 
Både stat, fylker og kommuner bør medvirke til at det etableres 
samarbeidsprosjekter mellom store og små enheter i næringslivet for å 
medvirke til dette. Avskrivningsreglene for teknologisk utstyr skal bedres, 
slik at det blir lettere å nyinvestere. 

• - Regelverket for det deregulerte telemarkedet fra 1998 skal håndheves slik 
at basistjenester leveres over hele landet til lavest mulig pris. Linjer med høy 
overføringskapasitet skal regnes som basistjeneste. En sentrumsregjering vil 
arbeide for en lik teletakst over hele landet. 

• - Det offentlige bør bidra til at IT-miljøer utvikles over hele landet gjennom 
kompetansesentra som tar utgangspunkt i etablerte miljøer. De offentlige 



bibliotekene bør ha en sentral rolle som allment tilgjengelig 
tilknytningspunkt for kompetansen som formidles i informasjonsnettverkene. 

• - Det offentlige skal medvirke til økt bruk av fjernarbeid og telependling, 
blant annet ved at det etableres telestuer til disposisjon for arbeidstakere som 
kan utføre noe av arbeidet fra hjemstedet. 

• - Statlige arbeidsplasser som ved bruk av ny teknologi er stedsuavhengige, 
skal i større grad plasseres i distriktene. 

En vellykket næringspolitikk for distriktene forutsetter at folk finner det attraktivt å 
bo der. Også her vil en sentrumsregjering utnytte de nye IT-mulighetene, både når 
det gjelder økt tilgjengelighet av offentlige servicetjenester gjennom 
informasjonsnettverk og videokonferanser, telemedisin eller kulturformidling. 
Norge bør delta aktivt i de omfattende samarbeidsprosjektene på europeisk nivå for 
regional utvikling. 

Energipolitikk 

Elektrisk kraft produsert ved vannkraft har siden slutten av det forrige århundre 
spilt en nøkkelrolle i industriell og teknologisk utvikling. Nasjonal kontroll med 
vannkraftressursene har vært - og vil være, avgjørende for å sikre en forvaltning av 
ressursene til fellesskapets beste. 

Veksten i el-forbruket vil føre til økt press på ny utbygging av vannkraft, økt 
import fra forurensende energikilder og bygging av gasskraftverk. En 
sentrumsregjering har som målsetning å dempe veksten og på sikt flate ut 
energiforbruket gjennom en offensiv og framtidsrettet energipolitikk. I normalår 
skal det produseres tilstrekkelig elektrisk kraft av fornybare energikilder til å dekke 
innenlands forbruk. 

For å nå dette målet vil en sentrumsregjering prioritere følgende tiltak: 

• - Redusere bruken av elektrisk kraft til varmeformål gjennom bruk av 
bioenergi og varmepumper der det ligger til rette for det 

• - Økt satsning på energiøkonomisering og på nye fornybare energikilder som 
vind-, sol- og bølgekraft 

• - Utvikling av mer energieffektive produkter 
• - Modernisering og opprusting av eksisterende vannkraftproduksjonsanlegg 

samt opprusting av linjenettet 

Norsk fornybar energi må fortsatt spille en sentral rolle i utviklingen av norsk 
industri. Denne industrien representerer i det alt vesentlige et miljøvennlig 
alternativ til produksjon i konkurrentland der bl.a. miljøkrav er mindre strenge. Det 
er viktig å sikre industrien forutsigbarhet og langsiktighet i rammevilkårene. Det er 
en målsetting at norskprodusert energi fortsatt skal gi grunnlag for sysselsetting og 
verdiskaping i Norge. 



Industrien må fortsatt sikres langsiktig tilgang på kraft på rimelige vilkår. Det må i 
denne sammenheng stilles krav til energiøkonomisering, økt energieffektivitet, og 
satsning på økt verdiskaping gjennom nye produkter og produktutvikling. 

En sentrumsregjering vil foreta en gjennomgang av energiloven med sikte på en 
bedre samfunnsmessig kontroll med og forvaltning av vannkraftressursene. 

SAMFERDSELSPOLITIKK 

Gode samferdselstilbud både innen veg-, jernbane-, luftfarts- og havnesektoren er 
grunnleggende for både næringsliv og bosetting. Utbygging av samferdselstilbudet 
er et viktig distriktspolitisk virkemiddel og har dessuten stor betydning for 
trafikkavvikling og miljø i sentrale strøk. 

De ulike deler av samferdselssektoren må ses mer i sammenheng. Det vil bli startet 
et arbeid med en helhetlig, nasjonal transportplan som kan erstatte dagens veg-, 
jernbane- og havneplaner. Gjennom en slik plan legges det til rette for en 
hensiktsmessig samordning mellom de forskjellige transportgrenene, som gir 
miljøvennlige, fleksible og rasjonelle transportløsninger. 

Transportpolitikk 

En sentrumsregjering vil gå inn for en samferdselspolitikk som ikke ensidig baserer 
seg på vekst, men også legger vekt på miljøhensyn og ønsket trafikkutvikling. 
Norge skal være et foregangsland når det gjelder trafikksikkerhet. En 
sentrumsregjering vil følge opp stortingsflertallets intensjon om en promillegrense 
på 0,2 i vegtrafikken, og også ta opp spørsmålet om promillebestemmelser når det 
gjelder trafikk til sjøs. 

Det er store behov innen vegutbygging. En sentrumsregjering vil i arbeidet for 
videre utbygging av vegnettet i Norge særlig prioritere å bedre standarden på det 
sekundære riksvegnettet og fylkesvegnettet. Vegstandarden må i mange områder 
forbedres for å sikre bosettingen og styrke næringslivet. På en del vegstrekninger er 
det også viktig å sikre mot rasfare. I byene er det store miljøproblemer som må 
løses. Kollektivtransporten må styrkes. 

En sentrumsregjering vil prioritere kollektivtransporten fremfor privatbilismen i 
byer og tettsteder. Kollektivtrafikktilbudet må få økt kvalitet med hensyn til 
reisetid, hyppigere avganger og komfort. Prisene må brukes aktivt for å fremme 
bruken av kollektivtrafikktilbudet. Utbygging av gang- og sykkelveger påskyndes. 

En sentrumsregjering vil gå inn for en sterkere satsning på og en effektivisering av 
jernbanen for å få en mer miljøvennlig transport. Det er viktig å legge til rette for at 
jernbanen kan bli mer konkurransedyktig. Utbyggingen av jernbanenettet på de 
mest trafikkerte strekninger styrkes for å bedre kollektivtransporten. 



En sentrumsregjering vil foreslå tiltak for utjevning av drivstoffprisene i Norge. 

Det er nødvendig å ruste opp havnene. Det er også viktig å utvikle et økt samarbeid 
mellom havnene og få en bedre organisering av havneforvaltningen. 

Post- og teletjenester 

Sentrumspartiene er uenig i den sterke fokusering på bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet i forhold til viktige servicefunksjoner i samfunnet som bl.a. post- og 
teletjenester. Dette er viktige servicefunksjoner som skal finnes og betjene folket i 
hele landet, selv om ikke alle tjenestene alle steder gir bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet. Det må legges til rette for at alle innbyggere i Norge kan få utført 
grunnleggende posttjenester i egen kommune, og kommunene må få større 
innflytelse i forbindelse med endringer i tjenestetilbudet. En svekket postservice 
kan ikke aksepteres. Tilrettelegging av gode telekommunikasjoner er viktig for å 
sikre alle deler av landet et likeverdig tjenestetilbud. En sentrumsregjering vil på 
denne bakgrunn foreta en gjennomgang av endringene i post- og teletjenestene. 

VELFERDSPOLITIKK 

En sentrumsregjering vil bygge på at det norske velferdssamfunnet skal ha 
likeverdige tjenestetilbud uansett bosted og økonomiske forutsetninger. 
Velferdspolitikken må ha omsorg for hele mennesket som mål. Livskvalitet er 
derfor et viktig begrep i utformingen av velferdspolitikken. 

De aller fleste har det godt materielt sett i Norge i dag. Samtidig skjer det mange 
selvmord, mer voldsbruk, økende kriminalitet og flere har rusmiddel-problemer. 
Dette er store utfordringer for velferdssamfunnet. En sentrumsregjering vil 
motvirke dette både med forebyggende arbeid og ved godt utbygde 
behandlingsopplegg. 

Den enkelte har et ansvar for eget liv og egen helse. Selv om fellesskapet ikke skal 
bære hovedansvaret for den enkelte, er det likevel viktig at det offentlige bidrar til å 
sikre en forsvarlig fordeling av samfunnsgodene slik at alle kan ha mulighet til å 
leve et verdig liv. 

En sentrumsregjering legger vekt på at livskraftige sosiale nettverk i nærmiljøet og 
lokalsamfunnene er viktige ressurser i velferdssamfunnet. Samarbeid og 
samhandling mellom det offentlige og frivillige organisasjoner, idrettslag, 
menigheter, velforeninger o.l. må derfor stimuleres. 

Utjevning i levekår 

Forskjellene i økonomiske levekår har økt på 1990-tallet. Dette berører mange 
ulike grupper, også en god del barn. De fleste av oss har høy levestandard og 
opplever en stor velstandsutvikling, men noen grupper har ikke fått sin andel av 



dette. Det gjelder bl.a. en del innvandrere, minstepensjonister, enslige forsørgere, 
langtidsledige, uføretrygdede, yrkeshemmede og langtids sosialklienter som til dels 
har det svært vanskelig økonomisk.En sentrumsregjering vil ta de økte forskjeller 
på alvor og vil legge fram en stortingsmelding for å få belyst problemet i hele sin 
bredde. Det vil bli fremmet forslag om nødvendige tiltak for å motvirke utviklingen 
av et samfunn med økte forskjeller. 

En sentrumsregjering vil øke minstepensjonen med 1000 kroner pr. måned med 
virkning fra 1. mai 1998 (tidspunktet trygdeoppgjøret for 1998). Mer enn 80 
prosent av alle minstepensjonister er kvinner som ikke har opptjent tilleggspoeng 
fordi de har vært hjemmearbeidende. Minstepensjonen skal være et økonomisk 
sikkerhetsnett for alle eldre, og den må ha en størrelse som sikrer rimelige levekår 
for minstepensjonistene. 

En sentrumsregjering vil verne om velferdsordningene, og arbeide for bedre 
ordninger for de grupper som har det vanskeligst. Det er normalt ikke manglende 
motivasjon som er problemet for det mindretallet som faller utenfor, men det at de 
ikke får gode nok sjanser til å ta del og yte til fellesskapet. 

Den nye positive utviklingen i sysselsettingen i Norge har de aller siste årene skapt 
en bedring, men en stor gruppe av langtidsledige og familiene deres har dårlige 
økonomiske kår. En sentrumsregjering legger vekt på at arbeidsmarkedstiltakene 
effektivt fanger opp dem som trenger hjelp for å utvikle kompetanse og slik få 
innpass på arbeidsmarkedet. Bruk av midler til tilfeldige arbeidsmarkedstiltak bør 
vurderes mot at kommunene gis økte muligheter til å opprette nødvendige stillinger 
for å gi sine innbyggere et bedre tjenestetilbud. 

Det vil bli tatt initiativ for å revidere gjeldsordningslovens virkemåte, slik at den i 
praksis gir effektiv hjelp. Det offentlige må sammen med private på en fleksibel 
måte medvirke til løsninger som gjeldsofrene kan leve med. 

En sentrumsregjering vil bedre situasjonen for dem som bare lever av sosial- og 
trygdeytelser bl.a. gjennom følgende tiltak: 

• - Økt minstepensjon med kr. 1.000 pr. måned, 
• - bedre støtteordninger for aleneforsørgere, 
• - øke forsørgertillegget til dagpengemottakere med barn, 
• - redusere minsteinntenkten for å få dagpenger til 1,25G og 
• - arbeide for frivillig førtidspensjon til langtidsledige over 60 år 
• - utarbeide veiledende retningslinjer om sosialhjelp 

De funksjonshemmedes kår 

En sentrumsregjering vil arbeide for å styrke de funksjonshemmedes kår og 
rettigheter. Funksjonshemmede må få mulighet til deltakelse i samfunnet på linje 



med andre, basert på den enkeltes forutsetninger. Brukermedvirkning og 
brukerstyring er viktig. Ordningen med personlige assistenter må videreutvikles og 
foreldre med funksjonshemmede barn må få økt støtte, blant annet gjennom bedre 
tilrettelegging av barnehagetilbud og avlastningstilbud. 

En sentrumsregjering vil gjør samfunnet bedre tilgjengelig for funksjonshemmede, 
og vil vurdere ulike tiltak for å få dette til bl. a. økning av Husbankens tilskudd til 
utbedring og tilpasning av boliger og bedrede avskrivingsregler. 

En sentrumsregjering vil følge opp reformen for mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Det må foretas en grundig evaluering av om reformen er fulgt 
opp med nødvendige tiltak i kommunene. Det er viktig at reformen fullfinansieres 
også for kommuner med mange psykisk utviklingshemmede med spesielt stort 
pleiebehov. Det er helt nødvendig at kommunene som har slike "tunge" brukere får 
tilført ekstra ressurser til dekning av merkostnader og at det stimuleres til 
interkommunalt samarbeid om de tyngste brukerne. 

En sentrumsregjering vil arbeide for at pleietrengende og deres pårørende sikres 
rett til omsorgskontrakt om blant annet omsorgslønn og avlastningstiltak. Det 
betydningsfulle omsorgsarbeidet som mange pårørende gjør for pleietrengende 
familiemedlemmer sparer det offentlige for store utgifter. Bare et fåtall av dem som 
bruker tid og krefter på å ta seg av sine egne mottar omsorgslønn. En 
sentrumsregjering vil gå inn for at Staten skal dekke 50 prosent av kommunenes 
utgifter til omsorgslønn. Dette vil gi kommunene en langt større mulighet til å tilby 
omsorgslønn til de med tyngende omsorgsoppgaver. Personer som har utført 
tyngende omsorgsarbeid i lang tid må få rett til attføringspenger når 
omsorgsmottakeren faller fra. 

En sentrumsregjering vil foreta en gjennomgang av uføretrygdsordningen og 
virkningen av attføringsreformen. Det skal særlig sees på mulighetene for å gjøre 
det lettere å kombinere arbeid og trygd og å gå ut og inn av arbeidslivet i perioder. 
Lovverket må ivareta den enkeltes rettigheter på en slik måte at ingen faller utenfor 
ordningene fordi de betraktes som for friske til å få uføretrygd og for syke til å få 
arbeid. 

En sentrumsregjering vil stimulere til samarbeid mellom ulike offentlige etater og 
med frivillige krefter for å bedre tjenestetilbudet for mennesker med sammensatte 
lidelser, det vil bl.a. bli foreslått forsøk med "Brukerkontorer" for å gi et bedre 
tilbud til denne gruppen som idag kan oppleve å bli "kasteballer" i systemet. 

Alkohol og andre rusmidler 

En sentrumsregjering ser med bekymring på at alkoholforbruket har økt de siste ti 
årene, samtidig som illegale rusmidler får innpass i nye ungdomsmiljøer. En slik 
utvikling øker presset på vårt helsevesen og forsterker de sosiale problemene 



knyttet til alkohol og narkotika. Det er i denne sammenheng viktig med et aktivt 
arbeid blant alle aldersgrupper for å motvirke rusmisbruk, som er en kilde til dårlig 
helse, økt kriminalitet og voldsbruk. 

En sentrumsregjering legger vekt på å styrke innsatsen i det holdningsskapende og 
forebyggende arbeid slik at rusmiddelbruken blir redusert med 25 pst. slik 
Stortinget har gått inn for i tråd med WHOs målsetting. Det vil bli utarbeidet en 
handlingsplan med tiltak for å få redusert rusmiddelbruken. I denne sammenheng 
vil også tiltak mot "rusbrus" bli vurdert, bl.a. en sterkere avgiftsbelegging. Det vil 
videre bli satset på rusfrie ungdomstiltak, holdningsskapende arbeid og 
"punktavholdskampanje". De rusmiddelpolitiske organisasjonene gjør et betydelig 
arbeid, og det er viktig å øke de statlige bevilgningene til organisasjonene. Det er 
nødvendig med et sterkere offentlig engasjement, bl.a. for å skape flere rusfrie 
tilbud for ungdom. 

Restriksjoner på salget av alkohol må føres videre ut fra de nasjonale helsepolitiske 
mål som er satt. Det er viktig å gi narkotikamisbrukere et bedre hjelpe- og 
behandlingstilbud, og en sentrumsregjering vil bygge ut behandlingstilbudet med 
særlig vekt på små behandlingskollektiv. Ettervernet må bygges ut, gravide 
rusmisbrukere må få tilbud om behandlingsplasser, og det må tilrettelegges for et 
verdig liv for de mest langtkomne narkomane. 

En sentrumsregjering viser til at behandling med metadon gir enkelte tungt 
belastede rusmisbrukere et bedre liv, men dette må ikke bli et alternativ til å bygge 
ut behandlingsplasser og hjelpeapparatet for øvrig. 

Helsepolitikk 

Norge bruker mindre ressurser på helse og omsorg enn en rekke land det er naturlig 
å sammenligne oss med. En sentrumsregjering ser de lange sykehuskøene, 
mangelen på sykehjemsplasser, utilstrekkelig omsorgstilbud i hjemmene og det 
store antall eldre som bor på flersengsrom på sykehjem, som klare signaler om at 
det trengs mer ressurser i helse- og omsorgssektoren. 

En sentrumsregjering vil sette pasientens behov og rettigheter i sentrum når 
framtidens helsepolitikk fastlegges. Det vil bli lagt vekt på: 

• - lett tilgjengelighet til sykehustilbud 
• - rask innlegging etter behov 
• - god faglig kvalitet på behandlingen 

Pasienten må så snart som mulig få stilt sin diagnose, og få den behandling han/hun 
har behov for. En sentrumsregjering vil legge opp til en betydelig satsing for å 
redusere ventetiden for pasienter i sykehuskø, ved å bevilge mer penger til 
behandling og ved organisatoriske forbedringer. 



Selv om det idag behandles flere pasienter ved norske sykehus enn noen gang 
tidligere, er det generelt behov for økte bevilgninger til helse- og omsorgssektoren i 
årene framover. Det skyldes bl.a. stadig flere av de såkalte eldste eldre, og at det er 
endringer i befolkningens sykdomsbilde. De tekniske nyvinninger som gir nye 
behandlingstilbud for ulike lidelser har også ført til en stor økning i etterspørselen 
etter helsetjenester. Det er på mange områder så som pleie- og omsorgssektoren, i 
sykehusene og i psykiatrien, er store gap mellom behov og tilbud. For å motvirke 
dette er det særlig nødvendig å øke tilgangen på leger, legespesialister og annet 
helsepersonell, spesielt i distriktene. 

En sentrumsregjering vil foreslå klare grenser for hva som er etisk, medisinsk og 
ressursmessig akseptabel utvikling innen bio- og genteknologien. Et restriktivt 
lovverk når det gjelder mennesker og bioteknologi, i forkant av utviklingen er 
nødvendig for å hindre en uønsket utvikling basert på sterke økonomiske interesser 
som f.eks. forsikringsselskap og andre deler av næringslivet kan ha. En 
sentrumsregjering vil forby kloning av både mennesker og dyr. 

Vedtaket om en fastlegeordning vil bli fulgt opp. Det blir lagt vekt på å sørge for en 
tilfredsstillende legedekning i hele landet. En sentrumsregjering vil satse på 
lokalsykehusene som har viktige funksjoner mht. å sikre befolkningen i hele landet 
trygghet for medisinsk hjelp i kritiske situasjoner, samt et desentralisert fødetilbud. 

En sentrumsregjering vil styrke det forebyggende helsearbeidet. En stabil og godt 
utbygd primærhelsetjeneste kan avverge mange sykehusinnleggelser. 
Helsestasjonene, derunder skolehelsetjenesten, vil bli spesielt prioritert ut fra deres 
viktige funksjon i forhold til bl.a. riktig kosthold og forebygging av psykiske 
lidelser hos unge. 

En sentrumsregjering vil intensivere informasjons- og opplysningsarbeidet om 
skadevirkningene av tobakksbruken og øke bevilgningene til dette viktige 
forebyggende arbeidet. 

Hovedtyngden av folks behov for helsetjenester bør bli dekket i nærmiljøet, og 
kommunene må få økonomisk mulighet til å ivareta det stadig større ansvar de får 
for forebyggende arbeid og rehabilitering. 

Ved overføring av nye oppgaver til kommunene må kommunesektoren og 
primærhelsetjenesten tilføres tilstrekkelige ressurser i form av økonomi og 
personell. Finansieringen av helsetjenestene må organiseres med sikte på et godt 
samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Det er viktig at pasienten skal få 
behandling på riktig nivå i forhold til sin lidelse. 

En sentrumsregjering vil legge opp til et likeverdig sykehustilbud i hele landet. Økt 
ressurstilgang og bedre organisering er viktig. Det vil kunne skje kvalitativ og 
kvantitativ bedring av behandlingstilbudet om sykehusene i større grad får mulighet 



til å anskaffe nytt og mer moderne utstyr. Staten må ta et større økonomisk ansvar 
for sykehusenes medisinsk-tekniske utstyr. Dette kan både begrense mange 
menneskers lidelser og gi samfunnsøkonomisk gevinst bl.a. ved at folk slipper å gå 
sykemeldt unødvendig lenge. 

En sentrumsregjering går inn for fortsatt fylkeskommunalt eierskap for de 
offentlige sykehusene og vil samtidig legge vekt på utvidet samarbeid, både innen 
de enkelte helseregionene, og på tvers av regiongrensene. Stor frihet i sykehusvalg 
uavhengig av fylkesgrenser er ønskelig, for å kunne utnytte landets samlede 
sykehuskapasitet og for å gi pasientene bedre rettigheter og raskere behandling. En 
sentrumsregjering vil legge fram forslag til lov om pasientrettigheter for Stortinget. 

Kapasiteten ved sykehusene må økes og det må legges opp til større grad av 
funksjonsfordeling mellom sykehusene. Det er viktig for å ta hensyn til at det er 
nødvendig med et tilstrekkelig antall behandlinger dersom et sykehus skal kunne 
opparbeide og opprettholde kompetanse. Samtidig må det åpnes for at det kan 
drives forskning og fagutvikling også på sentralsykehusnivå. 

En sentrumsregjering vil legge vekt på økt kapasitet og redusert ventetid for 
behandling i sykehusene . Det skal gjelde så vel for pasienter med somatiske 
lidelser som for pasienter med psykiske lidelser. 

Pleie ved livets slutt vil bli gitt høyere prioritet i norsk helsevesen, bl.a. ved videre 
utvikling av hospice-tilbud. 

En sentrumsregjering vil gå inn for en styrking av psykiatrien både i fylkene og i 
kommunene som en start på en planmessig oppbygging av behandlingskapasiteten. 
Psykiske lidelser må nå bli tatt på alvor på linje med andre lidelser. En 
sentrumsregjering vil få foretatt en beregning av de kostnader kommunene får ved 
et utvidet ansvar for mennesker med psykiske lidelser. Det vil bli lagt fram forslag 
til en forpliktende handlingsplan for psykiatrien og en økonomisk forpliktende 
opptrappingsplan. 

Ressurskrisen i helsesektoren er i sterk grad knyttet til mangel på kvalifisert 
personell, og at behovet vil øke med et økende antall eldre. Det må arbeides aktivt 
for å sikre tilstrekkelig antall helsepersonell på alle nivå og i alle deler av landet. En 
sentrumsregjering vil øke kapasiteten i helsepersonellutdanningen. Antall 
studieplasser for medisinere, psykologer og annet helsepersonell vil bli økt. Det vil 
bl.a. kreve betydelige bygningsmessige utvidelser ved flere av våre 
universitetssykehus. 

Den medisinske forskning er viktig for et godt helsevesen. En sentrumsregjering vil 
sikre forskningen gode rammevilkår. 



Det er urovekkende at antall aborter har økt det siste året. Det er viktig at 
samfunnet gjennom lovgivningen og på annen måte verner livet - også det ufødte - 
og gir fosteret og kvinnen egnet beskyttelse. Kvinner må få rådgivning og hjelp når 
de er i en vanskelig situasjon. Alle må nås med informasjon og veiledning om 
hvilke hjelpetilbud som finnes for vanskeligstilte gravide før og etter fødselen. 
Sentrumspartiene vil understreke det viktige abortforebyggende arbeid som utføres 
av bl.a. AAN-kontorene. De er et nødvendig supplement til de offentlige 
rådgivningstilbudene og skal fortsatt motta økonomisk støtte fra det offentlige. 

Den teknologiske utvikling fører til nye utfordringer i synet på abort og mulighet 
for et sorteringssamfunn. En sentrumsregjering vil følge den teknologiske utvikling 
nøye for å motvirke et sorteringssamfunn. 

De tre partier står fritt til å arbeide videre for sitt syn på abortlovgivningen. 

Eldrepolitikk 

En sentrumsregjering vil satse på en bedre eldrepolitikk. Mange eldre har både god 
helse og god økonomi. Dette gir dem mulighet til deltakelse i samfunnslivet, til 
kulturelle opplevelser og til innsats for fellesskapet på ulike måter. 

Eldre som har behov for bistand skal ha trygghet for at de får den hjelp de trenger 
når behovet er der. Tilbudet til de som er avhengig av 24-timers pleie vil bli høyt 
prioritert. 

Det er behov for et variert tilbud i eldreomsorgen. Det må satses på både 
innskuddsbaserte eldreboliger, omsorgsboliger, hjemmetjenester, sykehjemsplasser 
og tilrettelegging med omsorgslønn og avlastning for dem som selv pleier sine 
nærmeste. En sentrumsregjering vil stimulere til å bygge ut et variert tilbud i 
hjemmeomsorgen slik at aldre skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker 
det. 

Sentrumspartiene viser til det brede politiske flertall som stod bak eldreforliket i 
Stortinget våren1997. En sentrumsregjering vil bl.a. følge opp slik at det 

• - i forbindelse med statsbudsjettet for 1998 legges inn en skjønnspott for å 
kunne utjevne helt urimelige utslag ved at enkelte kommuner som nettopp er 
ferdig med store utbygginger innenfor eldreomsorgen, faller utenfor 
ordningen med forhøyede driftstilskudd. 

• - iverksettes en utredning med sikte på likebehandling av betalingsordninger 
når det gjelder medisiner, hjelpemidler og bostøtte i omsorgsbolig og alders- 
og sykehjem. 

• - legges fram en vurdering av ulike modeller for øremerkede tilskudd som 
skal sikre alle kommuner midler til drift av alders- og sykehjemsplasser, 
herunder skal vurderes et generelt driftstilskudd beregnet i forhold til antall 



eldre over 80 år, og et direkte driftstilskudd til drift av alders- og 
sykehjemsplasser etter modell av dagens barnehagetilskudd. 

• - fremmes forslag om en harmonisering av regelverket i lov om sosiale 
tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene med henblikk på et felles 
regelverk til de som har behov for pleie og omsorg. 

En sentrumsregjering vil dekke behovet for heldøgnsplasser for pleietrengende 
gjennom utbygging av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det vil være en 
sentrumsregjerings mål at pleietrengende må få institusjonsplass når de har behov 
for det og selv ønsker det. Det må i tillegg være et godt tilbud av dag- og 
korttidsplasser i syke- og aldershjem. Ved tildeling av fast plass i institusjoner, må 
de som ønsker det få enerom. Utbygging av enerom krever både økte 
investeringsmidler og økte ressurser til drift. Utbygging av enerom må ikke gå på 
bekostning av andre viktige deler av eldreomsorgen eller andre viktige kommunale 
tjenester. En sentrumsregjering vil vurdere å gi den enkelte rett til plass utenom 
egen kommune etter behov. 

Det må være siktemålet at alle som har sitt hjem i en institusjon, er garantert en 
minstestandard i tilbudet, bl.a. med hensyn til grunnleggende behov for mat og 
hygiene og mulighet til å stå opp og legge seg når de ønsker det. For å sette 
brukerne i sentrum er det viktig å definere kontrollerbare kvalitetskrav til 
eldreomsorgen. 

En sentrumsregjering vil følge opp Stortingets vedtak om å fjerne kommunenes 
mulighet til å kreve egenbetaling for hjemmesykepleie, og vil gi kommunene 
kompensasjon for de tapte inntektene. 

Modernisering og fornying av offentlig sektor 

En sentrumsregjering vil bygge på at Norge har behov for en stor offentlig sektor 
for å sikre likeverdige tilbud over hele landet. Både næringslivet og kommunenes 
innbyggere er avhengig av godt fungerende kommuner. Den tiltagende 
privatiseringsdebatten må møtes gjennom følgende strategi: 

• - sette brukerne i sentrum og utvikle målbare kvalitetskrav på tjenestene 
• - modernisere og effektivisere offentlig sektor 
• - sikre at kommuner og fylkeskommuner har en økonomi som gir grunnlag 

for positive omstillingtiltak 
• - legge til rette for at de ansatte har trygge arbeidsplasser 
• - videreutvikle den tredje sektors rolle i samarbeid med kommunene 

En sentrumsregjering vil arbeide for et serviceløft i offentlig tjenesteyting for å 
styrke tilliten til det offentlige. Etter modell fra forsøkene med serviceerklæringer i 
bl.a. trygdeetaten bør offentlige virksomheter som driver med publikumsrettet 



tjenesteyting utarbeide enkelt og lettfattelig informasjonsmateriell som forteller 
brukeren hva en skal kunne forvente av en tjeneste, samt hvem som har ansvaret. 

Gjennom samvirkeløsninger, stiftelser, kristne, humanitære og ideelle 
organisasjoner, stimuleres innbyggerne til å etablere og delta i ulike tilbud som kan 
supplere det offentlige tilbudet. En sentrumsregjering vil bidra til at denne type 
ikke-kommersielle tjenestetilbud kan gi et mer omfattende og bedre tilbud. De er 
viktige bidragsytere og medspillere til det offentlige som har det overordnete 
ansvaret for tjenestene. 

I den grad det er aktuelt å konkurranseutsette offentlige tjenestesektorer bør det i 
første rekke gjelde tekniske tjenester og baseres på langsiktighet og klart definerte 
kvalitetskrav til tjenestene. Forutsetningen for å utprøve slike ordninger er at det 
ikke rammer forutsigbarhet og kvalitet på tjenestene. 

Kommuneøkonomi 

En sentrumsregjering vil rette opp det misforhold det lenge har vært mellom de 
oppgaver kommunene er pålagt og de økonomiske betingelser som er gitt. De nye 
reformer som Stortinget har vedtatt vil bli fulgt opp med tilstrekkelig økonomiske 
bevilgninger. Samtidig er det nødvendig å bedre kvaliteten på en del tjenester. Det 
skjer en sterk vekst i antall barn og eldre i mange kommuner, noe som krever en 
volumvekst på tjenestetilbudet som det må kompenseres for gjennom 
inntektssystemet. 

Det er alvorlig når dårlig økonomi er medvirkende til at folkevalgte opplever 
mangel på samsvar mellom ansvar og mulighet til å løse oppgavene. Dette er med 
på å undergrave det lokale sjølstyre. En sentrumsregjering vil gi kommunene 
tilstrekkelige økjonomiske rammer som en forutsetning for å kunne drive langsiktig 
planlegging, gjøre det interessant og meningsfylt å være lokalpolitiker og styrke 
tilliten til det lokale folkestyret. 

En sentrumsregjering vil evaluere det kommunale inntektssystemet som ble vedtatt 
i juni 1996. Endringene kan slå sterkt negativt ut for bl.a. små utkantkommuner, 
etter at overgangsperioden på 5 år er passert. Også storbyene kommer uheldig ut av 
de omlegginger som er foretatt. En sentrumsregjering vil foreta de nødvendige 
endringer i inntektssystemet slik at den distriktspolitiske profilen styrkes samtidig 
som storbyenes behov tilgodeses. 

BOLIGPOLITIKK 

En sentrumsregjering har som mål å sikre den enkeltes mulighet til å eie sin egen 
bolig, enten alene eller sammen med andre. Det er samtidig nødvendig å ha et 
utleiemarked av en viss størrelse for å gi tilbud til dem som ikke ønsker å eie eller 
som ikke ser seg i stand til dette. Deler av dette utleiemarkedet må være regulert 



ved at subsidiene forblir i boligen. Det må derfor bygges langt flere utleieboliger 
enn hittil og det vil utarbeidet et program for dette. Utleieboligene kan etableres i 
regi av kommunale boligselskaper, boligbyggelag eller stiftelser. 

En sentral forutsetning for at også boligsøkende med lav betalingsevne skal ha 
mulighet til å disponere en god bolig, er at en del av boligmarkedet har en nøktern 
standard og pris. Husbanken sikrer tilførsel av denne type boliger til markedet. En 
sentrumsregjering vil derfor gi Husbanken mulighet til å spille en sentral rolle i 
boligfinansieringen. 

En forutsetning for at utleieboliger skal kunne være et reelt tilbud til ungdom og 
andre grupper med lav betalingsevne, er at den statlige tilskuddsordningen bedres 
og at de totale finansieringsrammene økes vesentlig. En sentrumsregjering vil også 
vurdere å etablere lavinnskuddsboliger i borettslag. 

En sentrumsregjering vil øke byggingen av studentboliger. En samordning av 
vanlige utleieboliger og studentboliger i spesielle ungdomsboligprosjekt bør prøves 
ut. Staten skal ta en større del av risikoen ved utlån av etableringslån. 

En sentrumsregjering vil foreta en evaluering av omleggingen av Husbankens 
rentevilkår og subsidieprofil, og særlig se på hvordan omleggingen fungerer i 
forhold til ungdom. Husbanken må få anledning til å gi lån og tilskudd til brukt 
bolig til førstegangsetablerende og andre som kommer i en situasjon der de må 
etablere seg på nytt. 

En sentrumsregjering ser på boligsamvirket som en aktiv medspiller i arbeidet for 
en sosial boligbygging. 

Byfornyelsen som gjenstår må skje under betryggende sikkerhet både for beboerne, 
og for de midler staten setter inn. Byfornyelsen må være frivillig og bygge på ulike 
eierformer. Statlige tilskudd må sikre en slik politikk. De siste ofrene av 
tvangsbyfornyelsen må få utbetalt det de har krav på og som er vedtatt av 
Stortinget. 

En sentrumsregjering vil foreslå forbedringer i bostøtteordningen. 

KRIMINALPOLITIKK 

Kriminalitet kan best forebygges ved en samfunnsutvikling som fremmer oversikt 
og tilhørighet, sikrer rettferdig fordeling og bidrar til gode oppvekstvilkår for barn 
og unge. Rusmisbruk, vold og kriminalitet er økende. Kriminalitet er ofte et resultat 
av miljøer som ikke gir mennesket rotfeste, kontakt og positive utfordringer. Et 
levende lokalmiljø der barn og ungdom tidlig får en aktiv rolle, er en viktig 
forutsetning for å redusere kriminaliteten. 



Internasjonale forbryterorganisasjoner og økende oppslutning om voldelige 
ekstremistiske organisasjoner utgjør også en alvorlig trussel mot samfunnet. En 
sentrumsregjering vil prioritere innsatsen for å bekjempe denne virksomheten. 
Politiet må få de nødvendige midler til dette. Politiet må også få kompetanse og 
midler til å bekjempe datakriminalitet og andre, nye former for kriminalitet. 

Respekten for lov og rett må skjerpes. Rettsoppfatningen og den etiske bevisstheten 
må styrkes. Ansvaret for dette ligger på den enkelte, på foreldre, skole, frivillige 
organisasjoner, myndigheter, kirke og andre trossamfunn. Personer i betrodde 
stillinger har et særlig ansvar for å gå foran med et godt eksempel og ikke utnytte 
sine posisjoner til egen fordel. 

En sentrumsregjering vil ta initiativ for å skjerpe innsatsen mot 
hverdagskriminalitet. Straffeutmålingen ved gjentatte vinningsforbrytelser bør 
skjerpes. 

Dersom man skal kunne forebygge og bekjempe kriminaliteten, må barne- og 
ungdomsarbeid/vern prioriteres. Det er viktig i tide å fange opp barn og ungdom 
som er på vei inn i kriminalitet. 

En sentrumsregjering vil ikke foreslå å senke den seksuelle lavalder. Det er heller 
ikke aktuelt å liberalisere straffebestemmelsene om pornografi . 

Det er viktig å styrke konfliktrådsordningen. Konfliktrådsbehandling tydeliggjør 
den enkeltes ansvar for sine handlinger, noe som er spesielt viktig for 
unge/førstegangs lovbrytere. 

Tiltak for å fremme rehabilitering vil bli styrket både ved opplæringsmulighet i 
fengsel og ved ettervern, bl.a. gjennom frivillige organisasjoner. 

Mange mennesker føler seg utrygge. En sentrumsregjering vil styrke politiets 
muligheter til forebyggende arbeid. Nærpolitiet må styrkes, og patruljering i gatene 
økes. Et synlig politi vil redusere folks utrygghet og virke forebyggende på 
kriminaliteten. 

En sentrumsregjering vil sette fokus på vold mot eldre, barn og kvinner, og at 
akuttmottak for voldsofre og egne voldsmottak tilknyttet legevaktene må bygges ut 
og forbedres. Kvinner og eldre som trues med vold, bør få tilbud om 
trygghetsalarm. Besøksforbud for voldsutøvere bør også benyttes i større grad enn i 
dag. Hensynet til offeret må tillegges større vekt bl.a. gjennom utvidet rett til 
skadeserstatning. En sentrumsregjering vil arbeide for å forebygge og bekjempe 
seksuelle overgrep mot barn. 



Rasistisk motivert vold og konflikter mellom ulike ungdomsgrupper er også en del 
av voldsbildet, spesielt i de store byene. Innsats for å bekjempe diskriminering, 
rasisme og fremmedfiendtlighet er derfor viktig i det voldsforebyggende arbeidet. 

Et synlig politi med god lokalkunnskap er viktig i kampen mot kriminaliteten. En 
sentrumsregjering viser til at lensmannsetaten er en god nærpolitimodell, preget av 
god oversikt over og god kunnskap om lokalmiljøet. Omorganiseringen av politi- 
og lensmannsetaten skal gjennomføres i tråd med Stortingets forutsetninger om å 
beholde en desentralisert etat, med tjenestemenn med god lokalkunnskap. 
Bemanningen i politiet vil bli styrket og økt satsing på politiet gjennom tidligere 
budsjett vil bli videreført. Organiseringen vil bli gjennomgått med sikte på en 
moderne organisering av politiet. Blant annet vil dette bety at Oslo-politiet bli 
vurdert spesielt med sikte på desentralisert og helhetlig beslutningsansvar for å 
håndtere både drifts- og investeringsbudsjettet. 

Det er behov for klarere grenser for virksomheten til private vaktselskaper og 
private etterforskere i forhold til politiets oppgaver og ansvar. En sentrumsregjering 
vil ikke akseptere en utvikling der private vaktselskaper overtar oppgaver som 
politiet naturlig bør ha. Derfor må politiet tilføres tilstrekkelig med ressurser, både i 
form av penger og utdannede mannskaper, til å ivareta etatens oppgaver. 

Ingen straffesaker, hvor gjerningsmannen er kjent, bør henlegges. Det er viktig at 
politi og rettsvesen kommer med en rask reaksjon overfor den enkelte forbryter. 
Straffeutmålingen må stå i forhold til forbrytelsen. Kapasiteten ved fengslene må 
økes slik at straffedømte snarest mulig kan sone sin straff. Ettervernet må styrkes. 
Det er viktig å gi straffedømte god oppfølging og hjelp til å reetablere seg i 
samfunnet. Voldsdømte må få hjelp til å endre sin adferd. Frivillige organisasjoner 
bør i større grad benyttes til dette arbeidet. 

Kampen mot narkotika må fortsette med full styrke. Det er viktig å være 
oppmerksom på og bekjempe nye syntetiske stoffer, som f.eks. ecstasy. Tollvesenet 
må få tildelt større ressurser som muliggjør hyppige kontroller, også på kveldstid 
og i helger. 

Det er viktig å styrke arbeidet for hindre at internasjonal kriminalitet får fotfeste i 
Norge bl.a. gjennom tiltak mot illegal innvandring. Opprettholdelse av dagens 
grensekontroll bør være en del av dette kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

Kampen mot organisert kriminalitet vil bli skjerpet. Dette vil gjelde innsatsen for å 
følge og bekjempe strømmen av hvitvaskede penger, prosedyrer for infiltrasjon og 
provokasjon for å nå bakmennene i narko-krim, grove ran og prostitusjon. Av 
hensyn til vanlige borgeres privatsfære vil det ikke være aktuelt å gå inn for 
romavlytting. 



En sentrumsregjering vil legge vekt på internasjonalt samarbeid for å bekjempe 
kriminalitet over landegrensene. Dette samarbeidet bør skje gjennom bilateralt 
samarbeid, og med Interpol som det sentrale koordinerende leddet i det 
internasjonale politisamarbeidet. 

En sentrumsregjering vil følge opp arbeidet med omorganiseringen av de 
hemmelige tjenestene på bakgrunn av Stortingets behandling av Lund-
kommisjonens innstilling og arbeidet i det nedsatte Danielsen-utvalget. 

MILJØ- OG RESSURSPOLTIKK 

Det er nødvendig med langsiktig og forsvarlig forvaltning av naturgrunnlaget, både 
lokalt, nasjonalt og globalt, og innenfor alle samfunnssektorer. I forhold til de 
globale miljøproblemene innebærer dette oppslutning om internasjonalt samarbeid 
som kan bekjempe fattigdom. Dette kan ikke gjøres med mindre de rike landene 
reduserer sitt forbruk av naturressurser og bidrar til jevnere fordeling av ressursene. 

Lokalt engasjement i miljøpolitikken er viktig. En sentrumsregjering vil legge opp 
til en forpliktende lokal oppfølging av Brundtland-kommisjonen gjennom lokale 
oppfølgingsplaner (lokale Agenda 21). Lokalmiljøer, frivillige organisasjoner og 
forbrukere må trekkes positivt med i arbeidet for en bedret miljøstatus. 

En sentrumsregjering vil intensivere arbeidet for å redusere forurensning til jord, 
vann og luft, og spesielt iverksette tiltak for å bedre luftkvaliteten i byene. 

En sentrumsregjering går inn for at et miljøpolitisk føre-var-prinsipp må ligge til 
grunn for all miljø- og ressursforvaltning. Det miljøpolitiske perspektivet må være 
sektorovergripende, noe som ikke er tilfelle i Norge i dag. Dette har til dels 
sammenheng med en ansvarsfordeling i samfunnsplanleggingen som gjør at 
miljømyndighetene er for svake i forhold til andre myndigheter og interesser. Det 
må innarbeides ressursoversikter i offentlig forvaltning. Forbruket av ikke 
fornybare ressurser må synliggjøres ved at det f.eks framstilles som en reduksjon av 
nasjonalformuen i nasjonalregnskapet. 

Naturvern og ressursbruk 

Norsk natur er mangfoldig og gir grunnlag for flotte naturopplevelser. Naturen gir 
avkastning i form av produktive landbruks- og skogsområder, fiskerier og 
fornybare vannkraftressurser. En sentrumsregjering legger til grunn at vi skal høste 
av det naturen gir på en måte som gjør at vi etterlater oss et livsmiljø i like bra 
stand som vi overtok det. En sentrumsregjering vil ha som målsetting at det skal 
være et like stort artsmangfold i norsk natur i framtiden som det er i dag. Særlig 
viktige naturområder og verneverdige vassdrag må oppnå varig vernestatus. En 
sentrumsregjering vil gå inn for varig vern av Øvre Otta-vassdraget. 



Naturopplevelser må være tilgjengelige for allmennheten. Allemannsretten har 
lange tradisjoner i Norge. Nærhet til naturen gjennom praktisk erfaring skaper 
grunnlag for den nødvendige respekt og ydmykhet for naturen som kreves for en 
god og fremtidsrettet naturforvaltning. En sentrumsregjering vil vurdere hvordan 
almenhetens adgang til kystsonens strandområder kan sikres. 

En fortsatt sterk forbruksvekst er ikke forenlig med ønsket om en bærekraftig 
utvikling. Miljø- og fordelingsdimensjonen i forbruksveksten reiser store etiske 
utfordringer. 

Sentrumspartiene er av den oppfatning at veksten i forbruket av knappe 
naturressurser i Norge og andre rike land ikke kan fortsette. En sentrumsregjering 
vil i denne sammenheng gå inn for: 

• - at det blir innarbeidet ressursoversikter i offentlig forvaltning som 
synliggjør forbruket av ikke-fornybare ressurser 

• - en utredning av virkemidler som stimulerer bedrifter til økt 
ressursproduktivitet og miljøvennlig adferd, med utgangspunkt i "fra vugge 
til grav"-prinsippet 

• - en sterkere satsing på energisparing og forskning, utvikling og utprøving av 
nye fornybare alternative energikilder 

• - en mer miljøvennlig samferdselspolitikk bl.a gjennom utflating av veksten i 
flytrafikken, tiltaksplan for reduksjon av biltrafikk i byer og tettbygde strøk, 
bl.a. ved bedret kollektivtilbud, økte investeringer i jernbanen og annen 
skinnegående transport samt bruk av vegprising for å redusere rushtrafikk. 
Det vil ellers arbeides for en bedre tilrettelegging for redusert transport 
gjennom arealplanlegging. 

• - En sentrumsregjering vil legge opp til en regional styring av etablering og 
utvidelse av større kjøpesentra. Plan- og bygningsloven gir de nødvendige 
virkemidler for å styre utviklingen og eventuelt nedlegge forbud. 

Klimapolitikk 

Sentrumspartiene ser klimaspørsmålet som en av vår tids største utfordringer. Det 
er en svært viktig oppgave å begrense og på sikt redusere utslippene av 
drivhusgasser. En sentrumsregjering vil arbeide for tiltak som vil redusere 
utslippene av andre miljøskadelige stoffer, både nitrogenoksider (NOx), 
svoveldioksyd (SO2) og flyktige organiske forbindelser (VOC). Også her har 
Norge internasjonale forpliktelser som må ivaretas. 

Norge bør arbeide for at en på det forestående partsmøtet i klimaforhandlingene i 
Kyoto i desember vedtar en ambisiøs og juridisk forpliktende avtale med 
kvantitative reduksjonsmålsettinger for utslippene av klimagasser. Mye tyder på at 
klimaforhandlingene kan resultere i en forpliktende avtale om reduserte utslipp av 
klimagasser. 



En sentrumsregjerings målsetting i forhold til klimaproblemet er at Norge skal 
bringe sine utslipp av CO2 og andre klimagasser ned til 1989-nivå innen år 2005, 
med sikte på ytterligere reduksjoner for å nå anbefalingene fra FNs klimapanel. 

Sentrumspartiene deler ikke oppfatningen om at bygging av gasskraftverk i Norge 
vil ha en positiv virkning internasjonalt fordi det vil bidra til å erstatte andre og mer 
forurensende energikilder. Norge har ingen garanti for at norsk gass vil erstatte 
bruk av f.eks kull i våre naboland. I tillegg er energiutnyttelsen i de to planlagte 
gasskraftverkene ikke tilfredsstillende. En sentrumsregjering ønsker ikke å bygge 
gasskraftverk i Norge, og mener dette vil være i strid med målet om å redusere 
utslippene av klimagasser og en effektiv utnytting av våre gassressurser. En 
sentrumsregjering vil presentere resultatet av klimaforhandlingene i Kyoto og 
konsekvensene for Norge i en egen stortingsmelding. Her vil også forslag til en 
oppfølging av forpliktelsene fra disse forhandlingene inngå, herunder spørsmålet 
om gasskraftverk. 

Den beste utnyttelsen av gassen er direkte bruk i husholdninger og industri. Dernest 
kommer gasskraftverk lokalisert slik at spillvarmen kan benyttes til oppvarming. 
Flere av byene i våre naboland har en infrastruktur som gjør dette mulig. Gass kan 
også benyttes innenfor samferdselssektoren til å erstatte mer forurensende drivstoff. 

Energiøkonomisering 

I global sammenheng er det norske energiforbruket pr. innbygger svært høyt, selv 
om noe av dette skyldes klimatiske forhold. Det har de siste årene vært en meget 
sterk økning i strømforbruket i de private husholdningene og i det offentlige. En 
sentrumsregjering mener at energiforbruket må begrenses. Dette innebærer en 
offensiv satsing på ENØK-tiltak og energieffektivisering. 

De statlige bevilgningene til energiøkonomisering og nye fornybare energikilder 
har gått kraftig ned i løpet av de siste årene, og må derfor økes betydelig. 

Det ligger et stort potensiale i en satsing på energisparing og ny fornybar alternativ 
energi: 

• - ENØK-politikken er sentral i klimasammenheng, både når det gjelder 
utslipp av CO2, NoX og SO2. Satsing på energisparing og ny fornybar 
energi vil gi reduserte utslipp i Norge og i de land Norge eksporterer energi 
til. Mer effektiv bruk av fossile brensler (olje og gass) reduserer utslippene i 
luft, og energisparing frigjør ren energi som kan erstatte fossile brensler. En 
sentrumsregjering går inn for at det etableres et miljø- og energifond for 
forskning og anvendelse av fornybare energikilder. 

• - Satsingen på energisparing og nye fornybare energikilder har et betydelig 
sysselsettingspotensiale og gir mulighet til å utnytte lokale ressurser. Nye 
beregninger viser at en ved opprustning og utvidelser i eksisterende 



vannkraftsystemer, utbedringer i overføringsnettet og energisparetiltak hos 
sluttbruker, kan skape mange arbeidsplasser. Det er også et stort potensiale 
for sysselsetting ved å satse på alternative energikilder og utvikling av 
miljøteknologi. For bioenergi er det beregnet at en produsert TWh pr. år gir 
omlag 300-500 varige arbeidsplasser. Nye fornybare energikilder er dessuten 
en lokal energiressurs, og økt satsing på dette området vil gi varige 
arbeidsplasser i distriktene. 

• - Norsk energiforsyning er i dag i hovedsak knyttet til vannkraft og olje. En 
satsing på nye fornybare energikilder ville gi Norge "flere ben å stå på" i 
energisammenheng. Kraftsituasjonen i 1996 illustrerte hvor sårbart Norge 
kan være i år med lite nedbør. 

• - Beregninger viser at ENØK-potensialet i Norge er på mellom 10 og 25 
TWh. Potensialet er relativt sett størst i husholdningssektoren (20 prosent) 
og lavest i industrien (12 prosent). Bioenergipotensialet er anslått til mellom 
12 og 30 TWh. 

En sentrumsregjering vil gå inn for at det utarbeides en handlingsplan for utvikling 
av et framtidsrettet energisystem i Norge bygget på økologiske prinsipper og en 
fornuftig samfunnsmessig styrt bruk av våre naturressurser til fordel for de private 
forbrukerne og næringslivet. Det viktigste elementet i en slik plan må være en 
nasjonal handlingsplan for satsing på energisparing og nye fornybare alternative 
energikilder. Målsettingen for planen må være å spare energi tilsvarende 10 TWh. 
Videre bør det skapes ny produksjonskapasitet tilsvarende 5 TWh i form av nye 
fornybare alternative energikilder (sol-, vind-, bølge- og bioenergi). 

Grønn skattereform 

Grønn skattekommisjon viser gjennom utredningen "Grønne skatter - en politikk 
for bedre miljø og høy sysselsetting" hvordan en omlegging i retning av sterkere 
bruk av miljøavgifter, og redusert skattlegging av arbeidsinnsats, kan gi såkalte 
"doble gevinster". Dette innebærer at man gjennom en skatte- og avgiftsomlegging 
kan oppnå både redusert forurensing og økt sysselsetting. Utredningen inneholder 
interessante og viktige forslag for å vri skattesystemet i ønsket retning. Gjennom 
skatte- og avgiftspolitikken utnyttes prismekanismer for å styre ressursbruken i en 
mer bærekraftig retning. Målet må være å stimulere næringslivet til å utvikle ny og 
forbedret miljøteknologi som både gir en mer miljøvennlig industri og skaper flere 
arbeidsplasser. (jfr. økonomi-kapitlet) 

Matpolitikk 

Det knytter seg i dag større oppmerksomhet til norsk matpolitikk enn på lenge. 
Dette henger sammen med økt internasjonal handel med matvarer og problemer 
som oppstår i den forbindelse, utvikling av ny teknologi, høyere kvalitetskrav blant 
forbrukerne, en mer ustabil og knapp tilgang på mat i verdenssamfunnet osv. Det 



knytter seg stor faglig og folkelig skepsis til nedbyggingen av grensekontroll i 
forhold til matvarer og import av levende dyr. 

En sentrumsregjering går inn for en matpolitikk og veterinære bestemmelser som er 
langsiktig og i samsvar med føre-var-prinsippet (jfr. kapitlet om internasjonal 
politikk). 

En sentrumsregjering vil videreføre Norges totalforbud mot veksthormontilsetting i 
kjøttproduksjon og importert kjøtt, og vil ha forbud mot tilsetting av antibiotika i 
dyrefor. En sentrumsregjering vil også holde fast ved Norges strenge regelverk for 
tilsettingsstoffer som kan inngå i matvarer. En sentrumsregjering vil følge opp det 
enstemmige stortingsvedtaket fra 1995 om obligatorisk merking av genmodifiserte 
matvarer. 

Den offentlige kontrollen med næringsmidler må styrkes og det etableres nasjonale 
overvåkingsprogrammer for ulike typer dyresykdommer, for sjukdomsfremkallende 
e-coli og for antibiotikaresistens. 

INTERNASJONAL POLITIKK 

Hovedoppgavene for en sentrumsregjerings utenriks- og sikkerhetspolitikk, vil 
være 

• - Å sikre vårt lands frihet og demokrati 
• - Å arbeide for en mer rettferdig fordeling mellom fattige og rike i 

verdenssamfunnet 
• - Å bidra aktivt i det internasjonale arbeidet for fred, folkestyre, 

menneskerettigheter og miljø 

En sentrumsregjering vil legge sterk vekt på det nordiske samarbeidet, både når det 
gjelder praktiske samarbeidstiltak innad i Norden og ved en nordisk koordinering 
som kan styrke den nordiske innflytelse i ulike internasjonale fora. 

En sentrumsregjering vil arbeide for å styrke De Forente Nasjoner gjennom en 
systemreform. FNs hovedoppgaver må presiseres klarere, organisasjonen må bli 
mer resultatorientert og handlekraftig, organisasjonsstrukturen rasjonaliseres med 
sikte på å unngå kompetansestrid, fjerne unødig byråkrati og sikre en mer effektiv 
ressursbruk. Forholdet til Bretton-Woods-institusjonene må avstemmes bedre. 

Forsvars- og sikkerhetspolitikk 

Norges sikkerhetspolitiske forankring i NATO ligger fast. Norges strategiske 
beliggenhet medfører et ansvar for å opprettholde forutsigbarhet. Det oppnås ved at 
de nasjonale styrkene har kapasitet til å forhindre noen form for utpressingspolitikk 
overfor Norge og i at alliert hjelp vil komme dersom landet utsettes for overgrep. 
Norge må ta ansvar for å føre en allianse- og basepolitikk som bidrar til et lavest 



mulig spenningsnivå i våre nærområder. Innen denne ramme skal Norge fortsatt 
opprettholde et troverdig invasjonsforsvar. En sentrumsregjering vil peke på at nye 
utfordringer stiller store krav til personell i Forsvaret, og Forsvarets 
personellpolitikk må innrettes slik at kvalifisert personell blir i organisasjonen. 
Deltakelse i fredsoperasjoner utenfor Norges grenser må fortsatt være en integrert 
del av vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. En sentrumsregjering vil støtte NATOs 
fredsoperasjoner når disse skjer på bakgrunn av mandat gitt av OSSE og FN. 

En sentrumsregjering legger vekt på at det norske Forsvaret får tilstrekkelig 
ressurser og virkemidler til å kunne håndtere ulike utfordringer, episoder og kriser 
også i fredstid. En viktig oppgave er suverenitetsutøvelse og ressurskontroll over 
Norges store havområder. Kystvakten skal fornyes, noe som også vil forbedre 
sikkerheten i sivil sjøfart i norske farvann. 

En sentrumsregjering vil styrke den sivile delen av totalforsvaret og redusere 
sårbarheten i samfunnet også i sivile krisesituasjoner. Dette må skje gjennom et 
nært samarbeid mellom sivile og militære myndigheter. Beredsskapsarbeidet i 
kommunene må styrkes, og beredsskapslagring av viktige matvarer og drivstoff må 
holdes på et høyt nivå. 

En sentrumsregjering går inn for at Heimevernet skal bestå som en desentralisert, 
landsdekkende og identifiserbar organisasjon i tråd med Stortingets beslutning. 

NATO spiller også en nøkkelrolle i arbeidet for å utvikle et alleuropeisk 
sikkerhetssystem, der både Nord-Amerika og Russland deltar. En 
sentrumsregjering vil arbeide aktivt for å styrke det alleuropeiske samarbeidet 
gjennom organer som det NATO-relaterte PFP (Partnerskap For Fred), og 
Europarådet. 

OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) har spilt en viktig rolle 
i den omforming som har skjedd av Europa etter jernteppets og Warszawa-paktens 
fall. Norge får gjennom formannskapet i OSSE en god mulighet til å videreutvikle 
samarbeidet innenfor denne alleuropeiske ramme. 

En sentrumsregjering er enig i en gradvis utvidelse av NATO, og at dette skjer i 
kombinasjon med inngåtte avtaler med Russland. Det er viktig at det ikke oppstår 
nye spenninger mellom NATO og Russland, og at vestlige land bidrar til en stabil 
økonomisk utvikling og demokratisering i Øst-Europa. Det er NATO-landene selv 
og land som søker om medlemskap i alliansen som må ha det avgjørende ordet i 
forhold til når og hvor en utvidelse skal finne sted. 

Når den kalde krigen nå er tilbakelagt, er det viktig å utnytte mulighetene til å 
skape varig sikkerhet på et lavere rustningsnivå. Ved siden av gjensidige avtaler om 
nedrustning og rustningskontroll, er det viktig med mer restriktive regler for 
våpeneksport til land hvor regimet bruker militær makt til å holde oppe et 



udemokratisk regime, til å undertrykke minoriteter, til å støtte internasjonal terror 
eller true andre lands sikkerhet. 

En sentrumsregjering vil legge stor vekt på å følge opp den internasjonale avtalen i 
kampen mot antipersonellminer. 

En sentrumsregjering vil videreføre støtten til og engasjementet i fredsprosessen i 
Midt-Østen. 

Forholdet til Den europeiske union 

Gjennom folkeavstemningen i 1994 er det avklart at Norge ikke skal være medlem 
av Den europeiske union. Folkets nei forplikter og skal respekteres. En 
sentrumsregjering vil videreutvikle det europeiske samarbeidet på folkerettslig 
grunnlag, som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom selvstendige nasjoner. 
EØS-avtalen danner hovedgrunnlaget for Norges forhold til EU og EFTA-landene 
og forutsetter gjensidig markedsadgang og like konkurranseregler. En 
sentrumsregjering vil gå inn for en nasjonal, selvstendig og aktiv vurdering av det 
regelverk som følger av EØS-avtalen. 

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet finner en sentrumsregjering det viktig å 
opprettholde strenge krav til matkvaliteten og internasjonal handel med mat og 
levende dyr. En sentrumsregjering mener det er viktig å opprettholde en streng 
veterinærkontroll og vil undersøke mulighetene for å reforhandle deler av den 
inngåtte avtale med EU om disse spørsmål. En sentrumsregjering er også i mot 
muligheten til å ta patent på livsformer. 

I slike spørsmål kan det bli aktuelt å bruke vetoretten i EØS-avtalen eller at enkelte 
direktiver ikke gjøres gjeldende for Norge. 

En sentrumsregjering legger forøvrig til grunn at EØS-avtalen ikke er til hinder for 
at norske myndigheter kan opprettholde dagens regelverk når det gjelder 
distribusjonsmonopolet for vin og brennevin, grunnavgift på engangsemballasje for 
drikkevarer og den differensierte arbeidsavgiften. 

Schengen-avtalen 

Sentrumspartiene er mot Schengen-avtalen (bl.a. på grunn av personvernhensyn, 
flyktninge- og asylpolitikken, behovet for grensekontroll og Schengen-avtalens 
integrering i EU). 

På bakgrunn av at stortingsflertallet ønsker forhandlinger med EU om en ny avtale, 
vil en sentrumsregjering i denne sammenheng arbeide for å ivareta norske 
interesser, bl.a. opprettholdelse av den nordiske passunionen, hvor også Danmarks 
håndtering vil være av betydning. Det gjennomføres en vurdering av de 
konstitusjonelle spørsmål knyttet til en Schengen-avtale. 



Handels- og bistandspolitikk 

En sentrumsregjering vil arbeide for å videreutvikle og forbedre WTO-avtalen, slik 
at den i større grad tar sosiale (herunder spørsmål om barnearbeid og faglige 
rettigheter), miljøpolitiske- og helse- og forbrukerhensyn. I en videreutvikling av 
avtalen er det også av sentral betydning å tilgodese de fattige U-landenes særlige 
behov. Frihandelsregimet må suppleres med tiltak som ivaretar slike hensyn for å 
kunne løse miljø- og fattigdomsproblemene i verden. 

En sentrumsregjering vil at Norge skal føre en mer solidarisk sør-politikk. Det vil 
bli utarbeidet en plan for ettergivelse av U-lands-gjeld til Norge når det gjelder 
gjeld som fattige og kriserammede u-land ikke er i stand til å betjene. En 
sentrumsregjering vil, bl. a. innenfor Paris-klubben, arbeide aktivt for 
internasjonale avtaler om det samme. 

I løpet av 1990-årene har norsk utviklingsbistand sunket fra over 1 pst. av 
bruttonasjonal inntekt til omlag 0,85 pst. i 1996. En sentrumsregjering vil legge en 
plan for at bistanden igjen skal nå 1 pst. av bruttonasjonal inntekt. Arbeidet for 
evaluering av og kontroll med bistanden intensiveres, med sikte på at den skal nå 
de fattigste befolkningsgrupper. 

En sentrumsregjering vil arbeide for at det innføres en internasjonal CO2-avgift 
som kan finansiere globale miljøtiltak, med særlig vekt på tiltak i utviklingsland. 

En sentrumsregjering vil arbeide for et forpliktende regelverk som kan verne om 
det biologiske mangfold, dempe uttak av ikke fornybare naturressurser og beskytte 
mot uforsvarlig forskning, utvikling og utsetting av genmodifiserte organismer i 
naturen. 

En sentrumsregjering vil arbeide for et internasjonalt avtaleverk som sikrer det 
enkelte land kontroll over egne naturressurser og stimulerer til lokalt og nasjonalt 
eierskap i næringsliv. 

Menneskerettigheter 

Respekt for menneskeverdet tilsier at Norge aktivt må arbeide for større respekt for 
de grunnleggende menneskerettigheter i land der disse krenkes. Selv om 
demokratiseringen i tidligere kommunistiske land har medført framgang i 
menneskerettighetsarbeidet, opplever vi stadig grove brudd på menneskerettigheter 
ved diktaturer som neglisjerer demokratiske rettigheter, ved overgrep mot ytrings- 
og trosfrihet m.m. 

Kampen for menneskerettigheter må føres gjennom politiske og diplomatiske 
kanaler, men også ha konsekvenser for internasjonal handel og økonomisk 
samarbeid. 



En sentrumsregjering vil markere den økte vekt på kampen for menneskerettigheter 
med å omgjøre bistandsminister-posten til en statsråd for utvikling og 
menneskerettigheter. Dette innebærer at vedkommende statsråd skal koordinere 
Regjeringens arbeid for menneske-rettigheter, uten at dette skal svekke andre 
statsråders arbeid med slike saker. 

Det er viktig at hensyn til menneskerettighetene ikke kommer i skyggen av Norges 
økonomiske interesser. 

En sentrumsregjering vil utarbeide retningslinjer for plassering av oljefondet i 
utlandet som sikrer at hensyn til menneskerettigheter og miljø blir lagt til grunn for 
investeringsvalg. 

Flyktninge- og asylpolitikk 

Økende internasjonalisering, forskjeller mellom rike og fattige land og stadig 
raskere transportmidler er blant faktorer som bidrar til økende migrasjon. Det er 
viktig å skjelne klart mellom en generell innvandringspolitikk og flyktninge- og 
asylpolitikken. 

Det er nødvendig å ha et regelverk som sikrer kontroll over innvandringen til 
Norge. Men praktiseringen av regelverket må være mer human og rettferdig. 
Behovet for å kontrollere innvandring må ikke gå på bekostning av Norges plikt til 
å ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt 

I følge FNs flyktningekonvensjon av 1951 skal en person som befinner seg på flukt 
i utlandet godkjennes som flyktning hvis vedkommende "med rette frykter for 
forfølgelse pga. rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe 
eller pga. politisk oppfatning". De fleste flyktninger befinner seg i sitt hjemlands 
nærområder, og det er som regel mest hensiktsmessig å hjelp dem der. En 
sentrumsregjering vil derfor gå inn for en høy norsk flyktningehjelp. 

Noen flyktninger kommer også til Norge for å søke beskyttelse. Svært få som søker 
asyl i Norge har fått innvilget dette de senere år, i 1996 fikk bare 6 av omlag 2000 
asylsøkere innvilget asyl. Dette står i klar kontrast til praktiseringen i nordiske 
naboland. En sentrums-regjering vil legge opp til mer human praktisering av 
asylinstituttet. Asylretten må styrkes for dem som med rette føler seg forfulgt og 
ikke kan vende tilbake til sitt hjemland uten fare for liv og sikkerhet. Det gjelder 
bl.a. personer som er utsatt for forfølgelse på religiøst grunnlag. 

En sentrumsregjering vil gå inn for at Norge øker mottaket av FNs kvoteflyktninger 
med om lag 500 pr. år utover dagens kvoter og internasjonalt arbeide for at flere 
land tar imot kvoteflyktninger. 



En sentrumsregjering vil også gjennomgå praksisen når det gjelder innvilgelse av 
opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforening, der det har vært 
eksempler på en for streng praktisering. Den klagenemnd for flyktninge- og asyl-
saker som Stortinget har vedtatt vil bli opprettet så snart som mulig. 
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Industri- og næringsareal i Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig opparbeidelse av 
nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan vi i større grad nå de mål vi 
har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik at 
nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at tilgjengelig areal 

frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av datasenter og 

annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige undersøkelser og 
planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig opparbeidelse av 
nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan vi i større grad nå de mål vi 
har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik at 
nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at tilgjengelig areal 



frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av datasenter og 

annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige undersøkelser og 
planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 049/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig opparbeidelse av 
nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan vi i større grad nå de mål vi 
har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik at 
nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at tilgjengelig areal 

frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av datasenter og 

annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige undersøkelser og 
planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 045/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig opparbeidelse av 
nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan vi i større grad nå de mål vi 
har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik at 
nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at tilgjengelig areal 

frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av datasenter og 

annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige undersøkelser og 
planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
Sammendrag: 
Fauske har store uutnyttede områder som kan være aktuell for utbygging, spesielt til etablering av 
industri som er arealkrevende, for eksempel tomt til datalagring hvor kravet fra de store aktørene er 
minimum 100 daa og med muligheter for utvidelse. 
Myrområdene er krevende å bygge ut. I de fleste tilfeller må myrjorda fjernes og steinmasser kjøres inn. 
Før utbygging må det gjøres grunnundersøkelser etterfulgt av en geoteknisk rapport for å få kjennskap 
til grunnens beskaffenhet, hvilke belastninger grunnen tåler og hvilke tiltak som må gjøres for å bygge 
på området.  
Det er allikevel ikke kjent at eksisterende bebyggelse på myrområder (Søbbesva) har hatt nevneverdig 
problemer på grunn av krevende grunnforhold. 
I de nærmeste år planlegges det større utbygginger i indre Salten som vil gi masseoverskudd, spesielt ny 
E6 gjennom Sørfold, men også bygging av ny Finneid bru, vil gi overskudd av steinmasser som vil være 
utmerket til oppbygging av industritomter i Fauske.  
 
Etablering av datasenter krever store arealer noe som Fauske kan tilby. For at et tomteområde skal være 
attraktivt for kunder må grunnarbeidet være gjort og området klart til etablering. Spesielt peker Åsmyra 
seg ut som et område som kan være aktuelt for datalagring. Fauske kommune er eier av området som er 
på over 1000 daa. Vann og avløp er lagt fram til området ligger attraktivt til også i henhold til planer om 
framtidig omlegging av E6. Det anbefales derfor å arbeide videre med dette området for etablering av 
datasenter.  
 
Søbbesva vest er i dag etablert med forskjellige typer av småindustri. Regulert område som ikke er 
utsatt for kvikkleire, ca 70 daa gjøres klart for ytterligere etablering av småindustri. Lagerveien knyttes 



sammen med Bergverksveien, lende ca 410 meter og VVA etableres langs veien.  
 
  
 

Bakgrunn 
Fauske kommune fikk høsten 2016 en henvendelse fra Arctic Host om muligheter for 
etablering av datasenter på Fauske. Arctic host er et privateid selskap som har som 
hovedmål å legge til rette for utvikling av lokasjoner egnet til datalagring. Selskapets adresse 
er Inndyr i Gildeskål kommune. 
Fauna fikk i oppdrag av ordfører og rådmann høsten 2016 å koordinere arbeidet med å 
utrede egnet tomt for datalagring. 
Det ble sammensatt en arbeidsgruppe med representanter fra Plan/utvikling, Fauna og 
daglig leder i Arctic Host. Daglig leder i Arctic Host har kontor til disposisjon hos Fauna.  
 
 
 
Beskrivelse av aktuelle områder 
Fauske har store myrområder som ikke er i bruk og som kan egne seg til industriområder. 
Søbbesva industriområde har blitt etappevis utbygd over mange år og inneholder i dag 
forskjellige type industri, forretninger, kontorer og videregående skole.  
 
Grunnen består øverst av 1 – 2 meter myr/torv med leire under.  Tykkelsen på leirlaget 
varierer, men kan være opptil flere titalls meter. Geoteknisk undersøkelse er kun utført på 
Søbbesva vest, men kommunen har planer om videre undersøkelser på områder som er 
aktuell for industrietablering. Det er pr i dag ikke registrert leire som kan klassifiseres som 
kvikkleire, men i området sørvest for det vestligste området (Søbbesva vest) ligger det fire 
kvikkleiresoner ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorats kvikkleirekart 
(www.skrednett.no).  

 

 



 
Kartet viser de aktuelle områdene for etablering av industri/datasenter (Nordlandsatlas) med prioritert 
rekkefølge 
 
 

Søbbesva vest 
Søbbesva vest begrenses av bebygd industriområde i sør og øst og av Liosen i nord og vest. 
Ubebygd regulert område på Søbbesva vest er 130 daa.  
Fauske kommune har utført geotekniske undersøkelser av området. Konklusjonen i 
geoteknisk notat Rambøll nr G-Not-001 1350007154 datert 19.06.2015 er at stabiliteten ned 
mot Liosen ikke er tilfredsstillende. Deler av regulert område mot Liosen er definert som 
løsneområde og det er nødvendig med tiltak for å utnytte hele området. Notatet beskriver 
også eksempler på tiltak og at eventuelle tiltak samkjøres med framtidig utbygging av RV 80.  
Søbbesva vest eies av Fauske kommune unntatt et lite område i nordre del av 
reguleringsområdet.  
Fauske kommune og Fauske videregående skole avdeling anlegg er blitt enige om samarbeid 
hvor skolen får benytte framtidig industriområde på Søbbesva til øvingsområde med klart 
definerte øvelsesoppgaver. Samarbeidet vil være til nytte for begge parter. 
Øvelsesoppgaven vinteren 2016/17 er å bygge 100 meter av Lagerveien. Det er kun 
underbygningen av veien som skolen skal bygge. Lagerveien er på totalt 410 meter og 
knytter Industriveien og Bergverksveien sammen. Lagerveien ligger utenfor området 
betegnet som løsneområde i Rambølls rapport. 

 
Søbbesva øst  
Søbbesva øst ligger øst for Løgavlveien og ble i 2005 regulert til tomt for fengsel 
(fengseltomta). Tomten er på 82 daa og eies av en rekke private grunneiere.  
Området er flatt og grenser i nord til overløpskulvert for Farvikbekken. Det er ikke gjort 
tilstrekkelige geotekniske undersøkelser av området. 

  
Stormyra 
Stormyra grenser i sørvest til Søbbesva øst,  i sørøst til E6, i nordvest til Liosen og i nord til 
Tortenliveien. Området er regulert til framtidig industri unntatt en liten parsell i sørøstre del 
mot E6 som er avsatt til «blålysetablering». Det er et flatt område som består av mange små 
vannpytter, noe som tyder på at det er ikke gjort inngrep i området i form av drenering eller 
oppdyrking. Området består av mange private grunneiere. I nordvestre del av Stormyra er 
det ifølge Nordlandsatlas reindrift trekkvei for rein.  
Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser av området. 
 

Åsmyra med tilhørende tomter 
Åsmyra ligger rett øst for Stormyra på andre siden av E6 utenfor etablert bebyggelse i området. 
Området var ikke opprinnelig med i planen for vurdering av framtidig område for industri. På grunn av at 
området er stort og at kommunen eier området med totalt areal på ca 1.100 daa ligger det godt til rette 
for etablering av arealkrevende industri. 
Framtidig E6 er planlagt like sør for området. Området er ikke geoteknisk undersøkt. 
Hel området består av myr som er delvis drenert. 
 
 
 

 
Opparbeidelse av industritomter  og næringsareal 
For å få en detaljert oversikt over opparbeidelse av industritomter på Fauskemyrene, er det 
en rekke parameter som en pr i dag ikke har oversikt over. Spesielt gjelder det geoteknisk 



undersøkelse av grunnforholdene. En slik undersøkelse vil være grunnlag for hvordan 
områdene kan belastes og hvilke metoder som vil være egnet for å etablere bygg og 
infrastruktur på områdene.  
Tilgang på deponi av bortkjørte masser og tilgang på steinmasser for innfylling er av 
vesentlig betydning for kostnader med opparbeidelse av industritomter på Fauskemyrene.  
En del av de alternative områdene er privateid og erverv av disse områdene vil være av 
betydning for de totale kostnadene. 
Det må også avklares med reindriften som i dag har beite og trekkveier i tilknytning til 
Fauskemyrene. 

 
 
 
Oppsummering status forskjellige alternativer 

Tabellen viser oversikt over status på de forskjellige alternative tomter for 
industri/datalagring. 
 
 

 
 
 
Kostnader 
Tabellen under viser kostnader med opparbeidelse av de forskjellige alternative områder for 
etablering av industri/datasenter. For sammenligning av kostnader er opparbeidelse av 100 
daa tatt med fra hvert område. Da geoteknisk undersøkelse ikke foreligger er 
grunnforholdene satt til å være lik. Sannsynligvis er det en fordel at  
tomtene har vært grøftet og drenert. Det vil gjøre at bortkjøring av myrmasser vil bli 
billigere pga mindre volum.  
For eksakte priser må grunnundersøkelser foreligge, tilbud på kjøp og transport av masser, 
kvadratmeterpris på erverv av tomter og pris på opparbeidelse av område for 
industrietablering så som veier, VVA, el, fiber etc.(Opparbeidelse av veier, VVA, el og fiber er 
ikke med i regnestykket) 
Prisene er stipulert for å få en sammenlikning mellom de forskjellige alternative tomter for 
etablering av industri/datasenter. 
 
 
 



 
 
 
Konklusjon 
Alle aktuelle tomter for etablering av industri og datalagring består av 1 - 2 meter myr med 
et mektig leirlag under. Det gjør at alle tomtene er krevende å bygge ut og det må utføres 
omfattende grunnundersøkelser før arbeid kan igangsettes. Tidligere utbygging på 
myrområdene i Fauske viser at det er fullt mulig å bygge på leirgrunn.  
Før geoteknisk undersøkelse er gjort på de forskjellige alternative tomtene er det vanskelig 
å vurdere hvilket område som er geoteknisk gunstigs å velge til utbygging av industritomter 
for div industri og datalagring.  
Områder til datalagring krever store arealer (over 100 daa) og det settes også krav til 
muligheter for utvidelse. 

 
· Søbbesva vest 

Søbbesva vest er utelukket for datalagring. Tomten er for liten fordi grunnundersøkelsen 
som er gjort viser at en stor del av området ikke kan utbygges før omfattende tiltak er utført 
på grunn av mulig kvikkleire. Derimot er området godt egnet for etablering av småindustri. 
Lagerveien, som Fauske videregående skole har startet på, anbefales å gjøres ferdig og 
området gjøres klart for ytterligere etablering av småindustri. De logistikkutfordringene som 
er i dag vil også bli ivaretatt og vil gi en tilfredsstillende transportkorridor inn og ut av 
området. Kostnad ca 1,5 Mill eks infrastruktur og fast dekke. 
 

 
 



· Søbbesva øst og Stormyra 

Søbbesva øst med Stormyra som naboområde ligger gunstig til og arealet er stort nok for 
datalagring. På oversiktskart ser området ut til å være svært bløtt med små vannpytter. Det 
ser ikke ut til at noen form for drenering er blitt utført. Unntatt er overløpskulvert mellom 
Søbbesva øst og Stormyra. Den ble etablert for ca 10 år siden for å hindre oversvømmelse i 
øvre del av Farvikbekken. Området er eid av en rekke private grunneiere. 
 

· Åsmyra 

Området ligger lengst inn på myrene av aktuelle områder. Det gjør at sannsynligheten for 
kvikkleire i grunnen er mindre enn på de andre områdene som ligger nærmere kjent 
kvikkleireområde.  
Deler av området  er grøftet og drenert. Det gjør at myrvolumet er omtrent halvert i forhold 
til andre områder som er urørt. 
Vann og avløp er ført fram til området. Området eies av Fauske kommune. 
 
Det anbefales å arbeide videre med dette området for etablering av datalager.  

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune opprettholdes.  

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune opprettholdes.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Fauske kommune skal være en næringsvennlig kommune som skal legge til rette for næringslivet, både 
ovenfor eksisterende næringsliv og for nyetablering, i kommunen. Som et ledd i dette arbeidet innføres 
selvkostprinsippet når kommunen selger areal for næringsvirksomhet. I helt spesielle tilfeller kan 
formannskapet, innenfor både juridiske og andre hensyn, fravike til gunst for kjøper/næringsliv også 
selvkostprinsippet. Fauske kommune kan kreve arealet tilbakeført til samme kronebeløp som kjøper 
betalte dersom arealet ikke har realisert sine planer innen 3 år fra kjøpsdato. Det samme gjelder dersom 
kjøper ønsker å videreselge arealet til annen interessent. 

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

 
PLUT- 082/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune opprettholdes.  

 
 



Vedlegg: 
09.06.2017 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske 1352475 

09.06.2017 K-sak 61/09 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsareal 1352506 
 
Sammendrag: 
Tilsvarende sak ble behandlet politisk 15.06.09 i fsk og kommunestyret 22.06.09. Det er nå kommet et 
ønske at man ser på saken på nytt. Dagens ordning er at det tas takst og verdifastsettelse av hvert enkelt 
næringsareal.   
I nevnte sak ble det tatt takst av 4 næringsarealer, 3 av disse var regulert, den 4 var råtomt 
 
Saksopplysninger: 
Det finnes flere muligheter til å prisete arealer eksempel på dette er: 

1. Taksering av arealene slik som kommunene har valgt å benytte seg av i dag. 
2. Selvkostprinsippet. 
3. Flat pris – kommunestyret bestemmer at arealet for et bestemt område skal ha den kostnaden 

pr. m2. 
4. Utbygningsavtaler 

 
Om man ser på alternativ 1 slik det er i dag og slik det ble vedtatt i kommunestyret 22.06.09 
Følgende ble vedtatt: 

1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de foreligger, 
med følgende endring i pkt. 5: 

5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 

2.  Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 
næringsarealene. 

3.  Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres gjeldende for alle 
forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris ikke er fastsatt. 

 
I saken ble det også utarbeidet ‘’retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske 
kommune’’  
 
I selve retningslinjene står det følgende under punktene 3,4, og 5 følgende: 
3) Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurdering til grunn som prinsipp. 
4) Kommunale næringsareal skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn for å oppfylle kravene i 
statsstøtteregelverket. 
5) Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal arealet selges til 
høystbydende etter budrunde. 
Videre i saken er det det prissatt 3 stk ferdig regulerte næringsarealer samt et næringsareal hvor det kun 
er rå tomter. Verdifastsetting ble foretatt av 2 eksterne takstmenn. Verdien av de 3 ferdig regulerte 
arealene ble lik hos begge takstmennene, det samme ble også rå tomteprisen. De arealene som ble 
taksert er: 

· Skysselvika næringsområde          pr. pr. m2  kr. 240  ( 275,60,-) 
· Finneid næringsområde           pris pr m2  kr. 280  (321.50,-) 
· Søbbesva industriområde          pris pr. m2  kr.160  (183,70,-) 
· Krokdalsmyra (rå tomt)          pris pr. m2  kr.   80  (  91,90,-) 

Prisene er i 2009 kroneverdi. (Pris i parentes er nåverdi) I tillegg kommer ulike gebyrer i forbindelse med 
oppmåling, dokumentavgifter etc... Tilknytningsavgifter for vann og avløp kommer i tillegg iht gjeldende 
satser.  
Rådmann vurdere det dit hen at det er en god måte å prissette næringsarealene på, da er det nærmeste 



man kommer hva markedet vil gi for et næringsareal. Hensikten med å gå for denne metoden er å unngå 
at det kan reises mistanke om offentlig støtte, jfr. EØS-avtalens regler.  Det gir også en forutsigbarhet for 
både de som skal etablere seg i kommunen, da man har fastepriser på næringsarealene for de ulike 
områdene.  
 
Et annet alternativ er selvkostprinsippet hvor det legges inn følgende: 

· Kostnad for kommunen til erverv av grunn inkl avgifter, samt et påslag i forbindelse med 
administrasjon. 

· Kostnad i forbindelse med regulering. 
· Kostnad til prosjektering og etablering/utførelse av nødvendig infrastruktur så som vei, va, 

gatelys, strøm   

Hva prisen blir for de ulike regulerte næringsområdene vil da variere, alt etter hva man kjøpte arealet 
for, grunnens beskaffenhet i forbindelse med etablering av infrastruktur etc…. Kjøper betaler da de ulike 
gebyrene i forbindelse med oppmåling, dokumentavgifter etc.. Tilknytningsavgifter for vann og avløp 
kommer i tillegg iht gjeldende satser. Prisen på disse arealene kan/vil nok bli noe høyere en om man ser 
, (jfr. Finnheilia 2)   
 
Som et 3 alternativ er å legge en flat og relativt lav tomtepris for all opparbeidet næringsareal ekskl 
tilknytningsavgifter, oppmåling etc.. kostnader som kommer i forbindelse med kjøp av eiendom Det kan 
gi flere etablere, som i sin tur genererer skatter og avgifter inn til kommunen.  Det vil da bety at 
kommunene går inn og subsidierer næringsarealene. En slik prissetting kan reise mistanke om offentlig 
støtte, jfr. EØS –avtalens regler. Man må også se på hvor man skal føre tapet. Det største tapet vil man 
nok få på vva. Dette er et område som arbeider ut etter selvkostprinsippet. Evt underskudd må dekkes 
inn ved at kommunen går inn og subsidierer underskuddet.   
 
Som 4 og siste alternativ er utbyggingsavtale. En utbyggingsavtale skal lyseres ut og kommunene kan 
velge å gå i forhandling med de ulike interessenter for så å velge ut den som har det beste tilbudet for så 
å etablere en utbyggingsavtale med entreprenør som utvikler næringsarealet. Utbygger selger da 
arealene til en pris han selv velger, ensbetydende med at han ikke selger med tap. Kommunen vil ikke ha 
noe innflytelse på prissettingen. Kommunene vil med tid overta infrastruktur.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hvilke av disse  4 alternativene som man skal benytte seg av er vanskelig å si, men alternativ nr. 1 (slik vi 
har det i dag) vurderes som det beste alternativet. Her er man innenfor loververket, man får en 
forutsigbarhet i forbindelse med pris. Ved etablering av nye næringsarealer takseres det nyetablerte 
området, hva prisen blir er hva markedsprisen ligger på for tilfellet. Det vil heller ikke bli reist mistanke 
om offentlig støtte, jfr. EØS avtalens regler. Om markedet er svakt vil nok taksten også vise det. Selv om 
man tar takst er det dermed ikke sikkert at man klarer å få igjen det som er investert ved salg. 
 
Ser man samfunnsøkonomisk på dette og at man forutsetter at kommunen skal få igjen det investerte i 
forbindelse med etableringen av næringsarealet, så bør man benytte seg av alternativ 2, 
selvkostmodellen. Her legges alle kostnader inn i utregningen av prisen pr. m2 tomt. 
 
Alternativ 3 vil gi rom for mistanke om offentlig støtte, samt at det må vurderes hvordan man skal dekke 
inn kostnadene i forbindelse med investeringene. (om man legger seg lavere enn det som er 
investeringskostnadene)  
 
Alternativ 4 utbyggingsavtale vil mest sannsynlig gi høyere tomtekostnader en man er tjent med.  
Kommunen har ingen innflytelse eller svært lite innflytelse på prisnivået. (det er vel ingen 
entreprenør/utbygger som går på et prosjekt uten å tjene penger.) 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE NÆRINGSAREALER  
 
Vedlegg: Forslag til retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske  
 
Saksopplysninger: 
 
I formannskapets sak 13/09 fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide forslag til nytt prisreglement 
for salg av kommunale næringsarealer.  
 

Vedtak i F-sak 13/09: 
”Ved salg av kommunale næringsarealer skal markedspris legges til grunn. 
 
Rådmann gis i oppdrag å innhente tilbud/takst fra 2 eksterne kvalifiserte takstmenn for 
verdifastsettelse av de kommunale næringsområder/arealer som er nevnt ovenfor i saken. 
 
Etter at takst foreligger fremmes forslag til nytt prisreglement for salg av kommunale 
næringsarealer.   
 
Nytt prisreglement for salg av kommunale eiendommer skal innholde forslag om: 
- retningslinjer ved salg ved takst 
- retningslinjer i tilfelle konkurranse om samme objekt 
- retningslinjer for salg gjennom budrunde 
 
Opsjoner på næringstomter og boligtomter skal normalt ikke gis. Eventuelle unntak fra dette skal 
behandles særskilt og tas betalt for.” 

 
Rådmannen kontaktet 3 takstmenn og ba om tilbud på takst for 4 navngitte næringsområder i 
kommunen. 2 av takstmennene innga tilbud og fikk i oppdrag å verdifastsette næringsarealene. 
 
Det er således innhentet takster fra 2 eksterne kvalifiserte takstmenn: 
 
Næringsområder:  Takstmann Kenneth Johansen  Takstmann Knut Hævaker 
 
Skysselvika næringsområde  kr 240,- pr.m2    kr 240,- pr.m2 
Finneid næringsområde   kr 280,- pr.m2    kr 280,- pr.m2   
Søbbesva industriområde  kr 160,- pr.m2    kr 160,- pr.m2 
Krokdalsmyra    kr   80,- pr.m2    kr   80,- pr.m2 
 
Det er utarbeidet et forslag til retningslinjer for salg av kommunale næringsarealer i Fauske med 
utgangspunkt i de føringer som ligger i formannskapets vedtak i sak 13/09. 



 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er innhentet takst fra 2 takstmenn, begge har altså kommet fram til nøyaktig samme pris for 
de ulike arealene som omfattes av taksten. Takstene synes likevel  å gi et godt bilde av verdien 
av arealene.  
 
Forslaget til retningslinjer legger til grunn markedspris som prinsipp ved salg av næringsarealer. 
Hensikten er å fastsette prosedyrer for prisfastsetting for ikke å komme i en situasjon hvor det 
kan reises mistanke om offentlig støtte, jfr EØS-avtalens regler. Det er samtidig viktig å sikre 
forutsigbarhet og likebehandling ved salg av kommunale næringstomter.  
 
Det er foreskrevet 2 alternative prosedyrer som begge kan benyttes for å sikre at arealene selges 
til markedspris: 
  

1. Salg til høystbydende 
2. Salg med prisfastsetting ved takst 

 
I de fleste tilfeller bør kommunen bruke takst som utgangspunkt for salg, unntaksvis kan det 
være aktuelt å benytte budrunde, det vil være når flere bedrifter ønsker å etablere seg på samme 
areal samtidig.  
 
Informasjon om næringsareal bør være en del av kommunens tilrettelegging for næringslivet. 
Kommunens hjemmeside kan benyttes til å presentere til en hver tid oppdatert oversikt over 
ledig næringsareal. Rådmannen forutsetter at også FAUNA bidrar aktivt i forhold til 
markedsføring av ledige arealer for næringsvirksomhet. 
 
Opsjon på tomt hvor kjøper gis ensidig rett til kjøp av areal i opsjonstiden har inntil nå vært 
vederlagsfri.  
 
Rådmannen anbefaler nå at mulighetene for å gi opsjon skal være sterkt begrenset. 
 
Opsjoner på næringstomter kan begrense kommunens handlefrihet. Opsjonen legger 
begrensninger på kommunen i forhold til andre etableringer som kan melde seg i den perioden 
arealet er reservert. I noen tilfeller kan det likevel være riktig å gi opsjon, slike opsjoner bør 
eventuelt være kortvarige og opsjonen verdsettes i form av årlig opsjonsavgift. 3,5 % pr år av 
arealets salgsverdi foreslås som en retningsgivende norm for opsjonsavgiftens størrelse.  
 
 
INNSTILLING : 

 
1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de 

foreligger.  
2. Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 

næringsarealene. 
3. Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres 

gjeldende for alle forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris 
ikke er fastsatt.  

 
 



FOR-048/09 VEDTAK-  15.06.2009 
 
Jørn Stene (FL) fremmet følgende forslag: 
1. Fauske kommune ser på salg av kommunalt areal til næringsformål som et viktig 
virkemiddel for etablering av industri/næringsformål i kommunen. 
2. Prisen på kommunalt næringsareal fastsettes til kr. 80,- pr. m2. Prisen indeksreguleres 
årlig. Der flere ønsker å kjøpe samme areal, selges arealet til høystbydende etter 
budrunde. 
3. De fremlagte forslag til retningslinjer, punkt 1-2-5-6-7-8 og 9 vedtas. 
 
Arne B. Vaag (V) foreslo på vegne av posisjonen: 
I pkt. 5 strykes ordene ”over takst” slik at nytt pkt. 5 vil lyde: 
5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 
 
 
Innstillingen med V’s forslag på vegne av posisjonen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer 
avgitt for FL’s forslag. 
 
INNSTILLING TILKOMMUNESTYRET: 
1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de 

foreligger, med følgende endring i pkt. 5: 
5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 

2. Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 
næringsarealene. 

3. Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres 
gjeldende for alle forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris 
ikke er fastsatt.  

 
 
KOM-061/09 VEDTAK-  22.06.2009 

 
Knut Hævaker (FRP) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Hævaker ble enstemmig erklært inhabil. 
Randli Lundli (FRP) tiltrådte. 
 
Jørn Stene (FL) fremmet følgende forslag: 
1. Salg av Fauske kommunes næringsarealer skal skje ved utlysning og selges utfra 
følgende tildelingskriterier. 
- Pris    30 % 
- Næringsmessige fordeler 30 % 
- Samfunnsmessige fordeler 40 % 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer avgitt for FL’s forslag. 
 
VEDTAK: 
1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de 

foreligger, med følgende endring i pkt. 5: 



5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 

2. Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 
næringsarealene. 

3. Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres 
gjeldende for alle forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris 
ikke er fastsatt.  

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
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Høring - Strategiplan havbruk - salten 2017-2027 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 23.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret støtter planen, men savner litt mer fokus på Salten som region og synliggjøring av de 
ulike styrkene og kvalitetene de øvrige kommunene bidrag med i regionen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunetyret slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske Kommune legges fram i 

egen sak i kommunestyret.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Kommunestyret støtter planen, men savner litt mer fokus på Salten som region og synliggjøring av de 
ulike styrkene og kvalitetene de øvrige kommunene bidrag med i regionen. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 050/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret støtter planen, men savner litt mer fokus på Salten som region og synliggjøring av de 
ulike styrkene og kvalitetene de øvrige kommunene bidrag med i regionen. 

 
Vedlegg: 
28.02.2017 Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027 1341072 
 
Saksopplysninger: 
 
Som en del av det treårige Byregionprosjektet Fase 2 for Salten, er et av mandatene at det skal leveres 



et forslag til en strategiplan for havbruk i Salten. 
Arbeidsgruppen for denne planen har vært næringsnettverket i Salten og styringsgruppen er 
rådmannsutvalget i Salten. 
I tillegg har en faggruppe deltatt aktivt i arbeidet.  
 
Planen skal være et felles arbeidsredskap for kommunenes tilrettelegging for næringsarbeid innen 
havbruk i Salten. 
  
Målet for arbeidet har vært å se på den tilrettelegging som kommunene i Salten bør jobbe med for at 
havbruksnæringen skal kunne utvikles på en bærekraftig måte og bidra til økt verdiskaping, økte 
ringvirkninger og økt sysselsetting i Salten.  
 
Det foreslås en strategisk plan for de kommende ti årene- fra 2017–2027. Dette vurderes som et første 
steg i et arbeid som ligger foran kommunene – derfor er det også pekt på flere områder som bør 
utredes videre for å oppnå økt verdiskaping og økt sysselsetting i Salten.  
For at verdiskapning og de gode ringvirkningene av havbruksnæringen skal kunne øke, har næringen 
behov for at kommunene samhandler innen områdene Næringsutvikling – infrastruktur -samferdsel og 
arealplanlegging.   
 
Bakgrunn: 
Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Salten, 
næringslivet i Salten og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Prosjekteier: Bodø Kommune sammen med kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, 
Beiarn, Gildeskål, Meløy. 
 
Godkjent av prosjekteier :           14. 08.2015 
Budsjettramme:                     NOK 6 000 000, 
Oppstart:                               16.11.2015 
Antatt sluttdato:                     15.11.2018 
 
Hensikten er økt vekst i hele regionen gjennom aktivt næringssamarbeid i Salten.   Bakgrunn er funn i 
fase 1 i prosjektet. 
 
Dette prosjektet er vedtatt i alle Saltenkommunene 
Saltdal Kommune            PS-sak 53/15 møtedato 28.04.2015 
Bodø Kommune            PS-sak 15/37 møtedato 22.04.2015 
Fauske Kommune           PS-sak 003/15 møtedato 03.02.2015 
Gildeskål Kommune           PS-sak 20/15 møtedato 27.04.2015 
Hamarøy Kommune           PS-sak 24/15 møtedato 07.05.2015 
Beiarn Kommune           PS-sak 9/15 møtedato 10.02.2015 
Steigen Kommune           PS-sak 26/15 møtedato 05.05.2015 
Sørfold Kommune           PS-sak 39/2015 møtedato 16.04.2015 
Meløy Kommune           PS-sak 15/15 møtedato 13.04.2015 
 
Resultatmål: 
Styrke felles næringsarbeid i Salten og å etablere strategiplaner for næringsområdene havbruk, mineral 
og kultur og naturbasert reiseliv. 
 
Effektmål: 
Bidra til økt verdiskaping i kommunene, og bidra til opprettelse av nye etableringer og arbeidsplasser. 
 
Organisering av prosjektet: 



 
Styringsgruppe: 

Rådmannsutvalget i kommunene  Hamarøy , Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy 
og Bodø v/ Rådmann i Meløy Hege Sørlie. 

 
Prosjektleder:          Mona Lindal 
 
Arbeidsgruppe : 
Elin-M Kvamme          daglig leder i Saltdal Utvikling KF 
Hilde Fredheim          næringssjef i Hamarøy 
Gerd Bente Jakobsen          næringssjef i Sørfold kommune 
Per Løken                    næringssjef i Steigen kommune 
Bjørnar Brændmo          næringssjef i  Beiarn kommune 
Heidi Thommesen          næringssjef i Bodø kommune 
Stine Estensen                    daglig leder i Meløy Utvikling 
Sverre Andersen          daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling 
Kristian Amundsen          daglig leder i Fauna KF, Fauske 
 

Gjennom byregionsprogrammet fase II skal følgende gjennomføres: 
1. Styrkning av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles 

næringsutvikling på enkeltområder og enkeltprosjekter. 
2. Utarbeidelse av strategiplan havbruk 
3. Utarbeidelse av strategiplan mineral 
4. Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv og primærnæring. 

 
Saltenkommunene er rike på naturressurser. En økt nyttiggjørelse av disse ressursene vil skape lokale 
arbeidsplasser og dermed økt vekst i hele regionen. I et større samarbeid mellom by og omland vil 
regionen og kommunene utnytte og videreutvikle sine egne fortrinn. Bodø innehar både 
utviklingskompetanse og plankompetanse som omlandskommunene kan nyttiggjøre seg. Videre er Bodø 
viktig som transportknutepunkt og ikke minst som forsknings- og utviklingsinstitusjon gjennom 
Universitetet i Nordland. Omlandskommunene sitter på store naturressurser, en sterk lokalkunnskap og 
spisskompetanse på de næringer som er representert i kommunen.  
Gjennom utvikling av næringsnettverket og samarbeid om utarbeidelse av strategier for viktige næringer 
i regionen vil vi kunne skape synergier som gir vekst på sikt. 
 
Strategiplan havbruk 
 
Under utarbeidelse av forslag til strategiplan havbruk, er det etablert en faggruppe. 
 
Faggruppen består av: 
Reid Jan Hole, dekan, Nord Universitet 
Snorre Jonassen, administrerende direktør, Cermaq AS 
Asbjørn Hagen, miljøkoordinator, Salten Aqua AS 
Stine Merethe Estensen, daglig leder i Meløy Utvikling KF 
Dagrun Bergli, rådgiver landbruk og havbruk, Bodø kommune 
 
Havbruksnæringen er en viktig næring for regionen. Havbruksnæringen i Salten i dag sysselsetter 506 
direkte årsverk og 1530 indirekte årsverk, og omsetter for ca. 4.1 milliarder. Alle kommuner unntatt 
Beiarn er i dag vertskap for havbruksnæringen. Nord Universitet har i dag et av Norges ledende 
akademiske miljøer innen akvakultur og biovitenskap. Det har de seneste år vært stor vekst innen 
havbruksnæringen i regionen og det forventes fortsatt vekst i årene fremover. For å sikre en fortsatt 



bærekraftig vekst er det viktig å samarbeide på tvers av kommunegrensene.  
 
I prosjektbeskrivelsen som kommunestyrene har vedtatt står det følgende om Strategiplan Havbruk: 
 
«En strategiplan havbruk skal ta for seg hele næringen fra settefisk til ferdige produkter og transport ut 
til verdensmarkedet. Planen skal avdekke mangler i kjeden i regionen, eksempelvis transportkapasitet, 
slakterikapasitet med mer.  Videre skal planen danne grunnlag for en utarbeidelse av en felles 
kystsoneplan for Salten som er det viktigste redskapet for å kunne skape en bærekraftig vekst i 
næringen. Videre skal strategiplanen ta for seg mulighetene for landbasert oppdrett i regionen og 
mulighetene for synergier opp mot andre næringer eksempelvis kraftkrevende industri.»  
  
Følgende moment kan være relevant for saken: 
Nærings og Fiskeridepartementet har foreslått et nytt regelverk for vekstsystem i havbruksnæringen 
som innebærer blant annet å dele kysten inn i 13 produksjonsområder, hvorav ett produksjonsområde 
er Salten og Helgeland. Dette forslaget er vedtatt, og vil det kunne ha konsekvenser for utarbeidelse av 
felles kystsoneplan i Salten. På Helgeland er arbeidet med felles kystsoneplan allerede iverksatt. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Havbruksnæring er i rask utvikling, med raske endringer i forutsetninger og regelverk. Dersom 
kommunene ønsker å legge til rette for å utvikle potensialet innen havbruksnæringen i Salten, betinger 
det at kommunen hele tiden er oppdatert og proaktiv for å kunne tilrettelegge for næringsutvikling og 
bærekraftig vekst. 
Kommunene i Salten vil ha nytte av å opprette en felles ressurs for å møte denne utviklingen 
Dersom forslaget til strategiplan blir vedtatt, vil det kreve at det blir utarbeidet handlinger og 
handlingsplan som støtter opp om strategien.  
 
Strategiplanen er utarbeidet i samarbeid med havbruksnæringen i Salten og forsknings og 
utdanningsmiljøet. Planen har vært på høring hos næringssjefene i alle Saltenkommunene. Disse  har 
gitt innspill og forslag til endring og innspill, som er tatt til følge. Planen har også vært behandlet to 
ganger i Rådmannsutvalget og i Salten Regionråd.  
 
Det anbefales at samlede vedtak fra Saltenkommunene tas som ny sak til Salten Regionråd og at 
Rådmannsutvalget og næringsnettverket i Salten ivaretar ansvar for oppfølging med felles handlinger. 
Herunder vurdering av felles ressurs for å utarbeide felles handlingsplan basert på strategien. 
 
Ut fra dette anbefaler rådmannen at Planutvalget/kommunestyret slutter seg til Strategiplan Havbruk 
Salten 2017-2027, og at de foreslåtte tiltak utredes og snarest settes i verk. 
Eventuelle økonomiske og organisatoriske konsekvenser for Fauske kommune legges fram for politisk 
behandling. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Som en del av det treårige Byregionprojektet Fase 2 for Salten, er et av mandatene 
at det skal leveres et forslag til en strategiplan for havbruk i Salten. Arbeidsgruppen 
for denne planen har vært næringsnettverket i Salten og styringsgruppen er 
rådmannsutvalget i Salten. I tillegg har en faggruppe deltatt i arbeidet. 

Faggruppen består av:
Reid Jan Hole, dekan, Nord Universitet
Snorre Jonassen, administrerende direktør, Cermaq AS
Asbjørn Hagen, miljøkoordinator, Salten Aqua AS
Stine Merethe Estensen, daglig leder i Meløy Utvikling KF
Dagrun Bergli, rådgiver landbruk og havbruk, Bodø kommune

Målet med planen er at den etter høringsrunden, skal kunne vedtas i alle 
kommunestyrene i de ni Salten-kommunene, og på den måten danne grunnlaget for 
et felles arbeidsredskap for kommunene innen næringsarbeidet for havbruk.
 
Målet for arbeidet har vært å se på den tilrettelegging som kommunene i Salten bør 
jobbe med for at havbruksnæringen skal kunne utvikles på en bærekraftig måte og 
bidra til økt verdiskaping og økt sysselsetting i Salten. 

Vi har valgt å foreslå en strategisk plan for de kommende ti årene, 
fra 2017–2027. Vi anser dette som første steg i et arbeid som ligger foran 
kommunene, derfor har vi også pekt på flere områder som vi mener bør utredes 
videre for å oppnå økt verdiskaping og økt sysselsetting i Salten. 

For at verdiskapingen i - og de gode ringvirkningene av - havbruksnæringen skal 
kunne øke, har næringen behov for at kommunene samhandler innen områdene 
næringsutvikling, infrastruktur, samferdsel og arealplanlegging. 

Salten, juni 2016

Mona Lindal 
Prosjektleder

Forord
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Beregninger viser at verden 
trenger 70 prosent vekst i 
verdens matvareproduksjon 
mot år 2025. 70 prosent av 
jorda er hav, men bare 2 
prosent av verdens matvarer 
dyrkes i havet. FAO (Food and 
Agriculture Organization, FNs 
organisasjon for ernæring, 
landbruk, skogbruk og 
fiskeri) tilråder blå vekst og 
at sjømatproduksjonen må 
tredobles mot år 2025. Norge 
kan flerdoble sin del av denne 
matproduksjonen. 

Fiskeri- og kystdepartementet 
har nylig lansert en rapport 
(Verdiskaping basert på 
produktive hav i 2050) som 
viser at sjømatnæringen har 
et potensial til å seksdoble 
verdiskapingen. For å kunne 
realisere dette scenario som 
indikerer en vekst i verdiskaping 
fra ca. 90 milliarder kroner 
i 2011 til 550 milliarder 
kroner i 2050, vil forskning og 
kunnskapsutvikling være helt 
sentrale forutsetning. 

Marine områder spiller en 
nøkkelrolle for framtidig tilgang 
til trygg og sunn mat, fornybar 
energi, helse og velferd og 
endringer i miljø nasjonalt og 
internasjonalt. Oppdrettslaks 
er en viktig kilde til protein 
for en voksende befolkning. 
En av utfordringene ved økt 
produksjon av oppdrettsfisk 
og også produksjon av husdyr, 

er tilgangen på fôr. Dette vil 
være en av de store globale 
utfordringene fremover. 

Det forskes og jobbes 
intensivt med alternative 
råvareingredienser i husdyr 
og fiskefôr. Det finnes flere 
mulige råvarer som alternativer 
til fiskemel og fiskeolje som 
er hovedfôr i dag som bruk av 
restsråstoff fra fiskerier og 
produksjon av oppdrettsfisk, 
dyrking og raffinering av mikro 
og makroalger og også bruk av 
nåletrær. Salten har naturgitte 
fortrinn til å kunne ta del i å 
utvikle og å produsere disse nye 
fôr-ingrediensene.

Norske havområder utgjør 
seks ganger Norges landareal 
og ressurser fra havet har 
stor betydning for norsk 
verdiskaping og arbeidsplasser. 
Marin sektor er blant våre 
fem viktigste næringer, men 
sjømatnæringen er den 
sektoren der Norge har det 
største fremtidige potensialet 
for verdiskaping, både nasjonalt 
og globalt. 

Nordland er det største 
oppdrettsfylket i Norge; målt 
både volum og verdiskaping. 
27 prosent av kystlinjen er 
i Nordland – vi produserer 
bare 20 prosent av laksen. 
Nordland har potensial 
til produksjonsøkning. 
Det er viktig å sikre at 

kystsamfunn forblir attraktive 
bo- og arbeidsplasser. 
Det er en forutsetning 
for en videreutvikling av 
havbruksnæringen. 

Med de naturgitte 
forutsetningene for å drive 
havbruk som Salten har, de 
levende kystsamfunnene og de 
gode kunnskapsmiljøene, er det 
all grunn til å tro at potensialet 
for å styrke havbruksnæringen 
er stor. Det vil også gjelde 
utvikling av nye næringer innen 
havbruk og marin bioøkonomi.

Det er strategisk viktig 
at vi har det nødvendige 
kunnskapsgrunnlaget til å 
forvalte våre havområder 
framover. Stadig nye og 
kompliserte teknologiske, 
biologiske og politiske 
utfordringer vil i økende grad 
kreve kombinasjon av kunnskap 
på mange felt, og det er viktig å 
styrke samarbeidet for å kunne 
møte disse utfordringene. 

Havbruksnæringen er en ung 
næring – bare ca. 40 år. Den 
står overfor mange fortsatt 
uløste teknologiske, biologiske 
og politiske utfordringer. 
Luseproblemet er en stor 
utfordring, men blir dette løst, 
vil næringen kunne gjøre et 
kvantesprang i utvikling.

Den blå åker er ufattelig 
mye større og dypere enn 

den grønne.

«Oppdrett av fisk og annen sjømat vil vokse 60 til 70 prosent de 
neste 20 årene.» - James Anderson i Verdensbanken, 
AquaVision-konferansen, juni 2014

Vi er sju milliarder mennesker på jorda. FNs 
beregninger viser at vi i 2050 vil være ni milliarder. 
Og verden trenger mat.

1. Innledning



5

Havbruksstrategien for Salten kan oppsummeres slik: 

Visjon:
SALTEN BEST PÅ HAVBRUK

Verdier
TYDELIG-TILRETTELAGT-GLOBAL-SAMARBEID-BÆREKRAFTIG

Hovedmål
ØKT VERDISKAPING OG SYSSELSETTING I HAVBRUKSNÆRINGEN I SALTEN

Satsingsområder:

SAMSKAPING RESSURS-
UTNYTTELSE

AREAL-
PLANLEGGING

ØKT FOKUS PÅ 
FORSKNING OG 

UTDANNING

BODØ - DEN BLÅ 
BYEN I SALTEN

Etablere er felles 
ressurs (IKS?)

Samferdsel-
infrastruktur

Nettverk

Omdømmebygging

Etablere en 
plattform for 
næringsliv-
finans-forskning-
utdanning og 
forvaltning

Bioøkonomi/
sirkulær
økonomi

Restråstoff som 
ressurs – nye 
produkter

Utnyttelse av 
eksisterende 
lokaliteter

Utvikle alle ledd i 
verdikjeden

Synergi havbruk - 
prosessindustri

Arealplanlegging 
på sjø

Arealer på land

Styrke forsknings-
institusjoner

Styrke havbruks-
utdanning på alle 
nivå

Blå veterinær-
utdanning
 
Trainee-ordninger

Arrangørby for 
nasjonale og 
globale 
Konferanser

Storby Marine

Logistikk «hub»

Sjømatproduksjon har vært, er og vil være en av Norges aller viktigste bidrag til den globale økonomien for å 
sikre god helse og nok mat til den voksende befolkningen. Nå må vi i Salten satse enda mer om vi skal ta en 
ledende posisjon i den fremtidige utviklingen. Næringen og vi er klar for denne satsingen. Lokalt entreprenørskap 
og forutsigbar nasjonal politikk er suksesskriterier for fortsatt vekst i sjømat-industrien. 

Jeg er stolt over at næringen er godt lokalt forankret. De ønsker å være med å utvikle lokalsamfunn i Nordland og 
gi tilbake. Vi har stor kunnskap og mye erfaring i nord noe som gir oss et stort vekstpotensial.

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø

2. Strategi for havbruksnæringen 
  i Salten i perioden 2017-2025 
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Vår visjon skal være: 
«Salten - best på havbruk»

• Best på tilrettelegging
• Best å investere i
• Best å arbeide i 
• Best å kjøpe produkter fra
• Best på miljømessig 
 bærekraft

Havbruksnæringen er definert 
som hele verdikjeden i 
både produksjonsleddet og 
leverandørindustrien.

Visjonen bygger på at Salten 
har store naturgitte fortrinn 

og uutnyttede muligheter 
som gir økt potensial for 
økt verdiskaping innen hele 
verdikjeden. 

Salten skal bli best på å 
tilrettelegge for utvikling 
og etablering inne 
havbruksnæringen og 
leverandørindustrien. 

Salten skal bli best 
på kunnskapsbasert 
næringsutvikling og utvikling 
av attraktive arbeidsplasser 
i hele verdikjeden. God 
infrastruktur og samferdsel 

er en forutsetning for 
næringsutvikling og økt 
sysselsetting.

Salten skal tilrettelegge for 
bærekraftig næringsutvikling, 
som gir de beste produktene. 
Rene og rike hav er en 
forutsetning for bærekraftig 
marin verdiskaping. 

For Salten skal fokus være 
å øke verdiskapingen i 
havbruksnæringen i Salten, 
bygd på verdiene: 
«Tydelig – Tilrettelagt – Global – 
Samhandling – Bærekraftig»

2.1 Visjon

Foto:  Are Andreassen
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Verdiene som skal ligge til 
grunn for Saltenkommunenes 
strategisk havbruksplan er: 
• TYDELIG 
• TILRETTELAGT 
• GLOBAL 
• SAMSKAPING
• BÆREKRAFTIG

Dette er verdier som 
Saltenregionen skal 
vektlegge i sin planlegging 
og forvaltning, for å være 
foretrukket og attraktiv for 
nye og etablerte aktører 
innen kjernevirksomheten i 
havbruksnæringen, - og direkte 
og indirekte leverandører til 
næringen. Videre skal dette 
være verdier som bidrar til 
å øke havbruksnæringen i 
Saltenregionen som attraktiv 
for folk å utdanne seg til og å 
jobbe i.

TYDELIG
Saltenkommunene skal ha 
et tydelig næringsperspektiv. 
Kommunene skal ha en 
tydelig politisk holdning og ta 
et politisk ansvar for allsidig 
satsing på næringsutvikling, 
utdanning og forskning 
innen havbruk, og vise dette i 
handling, ved å ha en langsiktig 
strategi. 

TILRETTELAGT
Saltenkommunene skal 
tilrettelegge for vekst i 

havbruksnæringen. Salten-
kommunene skal utarbeide 
gode arealplaner for å sikre 
mulige havbrukslokaliteter og 
optimal arealdisponering. 

Saltenkommunene skal legge 
til rette for god koordinering av 
næringsarbeidet gjennom tiltak 
som fremmer kommunikasjon 
for servicekulturen overfor 
næringslivet. Forenkling av 
forvaltningen skal tilstrebes. 

Saltenkommunene skal 
tilrettelegge for god samferdsel 
og infrastruktur i regionen.

GLOBAL
Salten har en lokal produksjon 
for et globalt marked. 
Sjømatproduksjon har vært, 
og vil være en av Norges aller 
viktigste bidrag til den globale 
økonomien for å sikre god helse 
og nok mat til den voksende 
befolkningen. 

Næringen er lokalt forankret 
med et globalt perspektiv 
som gjør at den påvirkes av 
utviklingen i verdenssamfunnet. 
Salten har et ansvar for å levere 
og utnytte sitt potensial.

SAMSKAPING
Saltenkommunene skal 
ha en næringsplan for 
havbruk, og samarbeide om 
gjennomføringen av denne. 

De skal identifisere og 
kommunisere regionens pre 
som en interessant region for 
investorer og næringsaktører. 

De skal samarbeide om 
arealplaner på sjø og land. De 
skal samhandle om samferdsel 
og infrastruktur og om å 
utvikle gode rammevilkår 
for forskning, utdanning og 
sysselsetting. 

Kommunene i Salten skal 
samhandle om omdømme-
bygging som gir en tydelig og 
synlig nasjonal posisjon.

BÆREKRAFTIG
I Saltenkommunene skal havet 
dyrkes på en bærekraftig måte. 

Bærekraftig utvikling handler 
om å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, 
uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter 
til å dekke sine. Målene 
reflekterer de tre dimensjonene 
i bærekraftig utvikling: 
• Klima og miljø
• Økonomi
• Sosiale forhold

FNs bærekraftsmål gjelder for 
alle land i verden. Det betyr 
at bærekrafts målene vil ha 
innvirkning på norsk politikk.

 

2.2 Verdier

Eksempel på ulik vektlegging av disse dimensjonene. 
Kilde: Karlsen mfl., 2013/© Nofima

Eksempel på kriterier for bærekraftig utvikling av produksjon 
av oppdrettslaks. Noen er relevante for flere dimensjoner.
Kilde: Nofima, delvis basert på FAO, 1999; UN, 2001

Miljømessig 
bærekraft
- Material- og 
 ressursbruk 
- Naturmangfold 
- Sykdom 
- Rømming 
- Lus 
- Fiskevelferd 
- Klimagass-
 utslipp
- Produksjon 
- Vannbruk og 
 utslipp 
- Arealbruk

Økonomisk 
bærekraft 
- Lønnsomhet 
- Material- og 
 ressursbruk 
- Investeringer 
- Skatter og 
 avgifter 
- Energibruk

Sosial 
bærekraft
- Samfunns-
 utvikling og 
 nytte 
- Sysselsetting 
- Samfunns-
 aksept 
- Omdømme 
- Rettferdighet 
- Medvirkning 
- Konflikter 
- Arbeidsmiljø 
- Helse 
- Rettigheter

Institusjonell 
bærekraft
- Politisk 
 styring 
- Forvaltning 
- Legitimt 
 og effektivt 
 regime 
- Lover og 
 regelverk 
- Kontroll og 
 overvåkning 
- Kunnskap 
- Informasjon 
- Infrastruktur
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FNs bærekraftsmål
1:  Utrydde alle former for 
 fattigdom i hele verden
2:  Utrydde sult, oppnå 
 matsikkerhet og bedre 
 ernæring, og fremme 
 bærekraftig landbruk
3:  Sikre god helse og fremme 
 livskvalitet for alle, uansett 
 alder
4: Sikre inkluderende, 
 rettferdig og god utdanning 
 og fremme muligheter for 
 livslang læring for alle
5: Oppnå likestilling og styrke 
 jenters og kvinners stilling
6: Sikre bærekraftig 
 vannforvaltning og tilgang 
 til vann og gode 
 sanitærforhold for alle
7: Sikre tilgang til pålitelig, 
 bærekraftig og moderne 
 energi til en overkommelig 
 pris for alle
8: Fremme varig, inkluderende 
 og bærekraftig økonomisk 
 vekst, full sysselsetting og 
 anstendig arbeid for alle
9: Bygge solid infrastruktur, 
 fremme inkluderende og 

 bærekraftig industrialisering 
 og bidra til innovasjon
10: Redusere ulikhet i og 
 mellom land
11: Gjøre byer og bosettinger 
 inkluderende, trygge, 
 robuste og bærekraftige
12: Sikre bærekraftige 
 forbruks- og 
 produksjonsmønstre
13: Handle umiddelbart for å 
 bekjempe klimaendringene 
 og konsekvensene av dem*
14: Bevare og bruke hav og 
 marine ressurser på en 
 måte som fremmer 
 bærekraftig utvikling
15: Beskytte, gjenopprette og 
 fremme bærekraftig 
 bruk av økosystemer, sikre 
 bærekraftig skogforvaltning, 
 bekjempe ørkenspredning, 
 stanse og reversere 
 landforringelse samt stanse 
 tap av artsmangfold
16: Fremme fredelige og 
 inkluderende samfunn med 
 sikte på bærekraftig 
 utvikling, sørge for tilgang 
 til rettsvern for alle 

 og bygge velfungerende, 
 ansvarlige og inkluderende 
 institusjoner på alle nivåer
17: Styrke gjennomførings-
 midlene og fornye globale 
 partnerskap for 
 bærekraftig utvikling

For å oppnå en bærekraftig 
utvikling, må alle de tre 
bærekraftselementene 
være tilstede. Er ett av 
elementene fraværende, 
vakler bærekraften. I dagens 
havbruksnæring, er den 
økonomiske og sosiale 
bærekraften til stede, mens i 
den miljømessige er det fortsatt 
en del utfordringer. 

Lakselus og rømming er 
indikatorer for miljømessig 
bærekraft. Miljømessig 
bærekraft er den viktigste 
forutsetning for å regulere 
videre vekst.

• Sosial bærekraft
• Økonomisk bærekraft 
• Miljømessig bærekraft

Hovedmål med strategiplanen er å øke verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringen i Salten. 

Delmål
1. Etablere en felles ressurs for å styrke tilrettelegging, forvaltning og utvikling av havbruk i Salten.
2. Tilrettelegge for utvikling av bærekraftig ressursutvikling og marin 
 bioøkonomi i Salten, og for å utvikle potensialet i ringvirkningene av denne.
3. Utvikle arealplaner for sjø og land.
4. Styrke og å påvirke utvikling og etablering av forskningsmiljøer 
 og utdanning på alle nivå innen havbruk.
5. Bygge opp kretsløpsbaserte produksjonsmodeller i et 
 samarbeid mellom havbruk og industri.
6. Markere Saltens posisjon som ledende havbruksregion sterkere, 
 ved hjelp av Bodø som en sterk og marin fylkeshovedstad. 

Disse delmålene danner utgangspunkt for hvert sitt strategiske målområde.

2.3 Målsetting

Samskaping

Ressursutnyttelse

Arealplanlegging

Bodø - Blå by

Økt fokus på forskning og utdanning

MÅL
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En spørreundersøkelse gjort 
av Kunnskapsparken i Bodø 
våren 2016 viser at ca. 74 % 
av kommunene i Nordland 
er i stor grad eller i svært 
stor grad positive til dagens 
oppdrettsvirksomhet.

Saltenkommunene ønsker økt 
verdiskaping og sysselsetting 
i havbruksnæringen, og vil 
legge til rette for dette. Med 
økt verdiskaping mener 
vi vekst i alle ledd i hele 
verdikjeden og i alle tilliggende 
næringer. Dette handler 
om å legge til rette for at 
næringsutøvere skal kunne øke 
og optimalisere verdiskapingen 
i sin kjernevirksomhet. Videre 
også å tilrettelegge for at 
kommunene skal være attraktiv 
for etableringer av leverandører 
til næringen, for å maksimere 
ringvirkninger. 

FHL (Fiskeri og havbruks-
næringens landsforening) 
uttrykker i rapporten Sjømat 
2025 at det er grunnlag for økt 
produksjon av laks og ørret 
slik at en i 2025 kan produsere 
2.7 millioner tonn i Norge. 
Saltens andel av dette i lys av 
at Salten i dag står for 8 % av 
produksjonen i Norge, vil være 
på 216 tusen tonn i 2025. I dag 
produserer vi i Salten 125 tusen 
tonn. Følger vi den samme 
rapportens estimat i forhold til 
antall sysselsatte direkte og 
indirekte i havbruksnæringen, 
vil det i Salten i 2025 være 
1800 personer ansatt 
direkte i havbruksnæringen, 
og 2720 personer i 
leverandørnæringene. 

Økt verdiskaping gir en verdi 
til samfunnet og kan komme 
ved kvalitativ utvikling, 
økt produksjonsvolum, økt 
foredlingsgrad eller i økte 
ringvirkninger. Dette henger 
oftest sammen.

Økt produksjonsvolum
Forutsetninger for økt volum i 
produksjonen er: 
• Nasjonale og internasjonale 
 rammebetingelser
• Klima
• Kompetanse
• Bærekraft
• Fôrtilgang
• Areal
• Kapital
• Fiskehelse
• Forvaltning
• Marked

Produksjonsvekst er en 
forutsetning for økte 
ringvirkninger. Det er vanskelig 
å gi målindikatorer på veksten, 
fordi havbruksnæring er 
konsesjonsbelagt, - og det 
er andre forvaltningsorgan 
enn kommunene som 
avgjør utvidelser og nye 
konsesjoner. Kommunene 
kan likevel tilrettelegge 
for areal og lokaliteter, og 
støtte konsesjonssøknader 
og søknader om utvidelser 
politisk. 

Skal havbruksnæringen 
utvikles, må oppdretterne 
få tilgang på mer egnede 
arealer i kystsonen. Sjøareal 
og landareal er en de mest 
sentrale betingelsene for 
vekst. Det er kommunenes 
kystsoneplanlegging som avgjør 
om en oppdretter får tilgang 
på areal. Tilgangen til egnede 
lokaliteter er også viktig for 
å kunne oppnå en optimal og 
bærekraftig drift. 

Regjeringen har i Stortings-
melding 16 (2014-2015) 
sagt at de vil starte en 
prosess for etablere 12 
produksjonsområder 
langs kysten og innføre 
en handlingsregel 
der miljøstatusen i 
produksjonsområdene 
avgjør produksjonsøkning. 

De vil benytte lakselus 
som en indikator ved 
kapasitetsøkninger. 
Denne inndelingen i 
produksjonsområder, vil 
sikre at veksten kommer der 
miljøsituasjonen tillater det. De 
vil knytte hver enkelt tillatelse 
til et fast produksjonsområde, 
noe som kan gi økt kapasitet 
gjennom nye tillatelser og 
økt MTB (Maksimal Tillatt 
Biomasse) på eksisterende 
tillatelser. 

Produksjonsområdet som er 
foreslått i vår del av kysten 
er: Helgeland og Salten ( med 
unntak av Skjerstadfjorden) 

Stmld 16 (2014-2015).: 
«Stortingsmeldingen for 
Havbruk» skal eventuelt 
vedtas i Stortinget høsten 
2016. I tillegg foreslår 
departementet et alternativ 
der Skjerstadfjorden unntas 
fra handlingsregelen, på grunn 
av dette områdets særlige 
beskaffenhet.

Nærings- og fiskeri-
departementet etablerer nå 
en fast ordning for forvaltning 
av vederlaget for ny kapasitet 
og øker inntektsgrunnlaget 
for kystkommuner med 
havbruksvirksomhet. 
I Stortingsmeldingen for 
Havbruk ble det vist til 
etableringen av en ordning 
som skulle gi en økt økonomisk 
overføring til kommuner med 
oppdrettsaktivitet. 

I Stortinget sin behandling av 
meldingen fattet Stortinget 
følgende vedtak: «Stortinget 
ber regjeringen, i forbindelse 
med statsbudsjettet for 
2016, legge frem forslag 
om et havbruksfond som 
skal fordele kommunenes 
og fylkeskommunenes 
inntekter fra vederlagene 

2.3.1 Hovedmål: Økt verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringen i Salten.
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fra nye konsesjoner og vekst 
på eksisterende, samt legge 
frem en vurdering av de mest 
tjenlige fordelingsnøklene for 
å sikre en rimelig fordeling av 
inntektene til alle kommuner 
og fylkeskommuner med 
oppdrettsvirksomhet.»

Midlene skal fordeles mellom 
kommunene ut fra den enkelte 
kommunens andel av total 
lokalitetskapasitet (total MTB 
på lokalitetsnivå). 

Denne tildelingen er ment 
som en kompensasjon for 
arbeidet med å tilrettelegge 
for ny havbruksaktivitet i 
kommunen. Dette kan også 
være et insitament til å klarere 
nye og mer egnede lokaliteter 
på bekostning av mindre gode 
lokaliteter.

Det er enighet hos alle 
høringsinstanser om at store 
deler av vederlaget ved tildeling 
skal tilfalle kommunene. 
Stortinget har bestemt at 
80 prosent av vederlaget fra 
framtidige kapasitetstillatelser 
til lakse- og ørretoppdrett 
skal gå til kommunene og 
fylkeskommunene, fordelt 
gjennom et havbruksfond. 
Staten sin del på 20 prosent blir 
holdt utenfor fondet

I regjeringens forslag får 
kommunene 70 prosent 
av totalt vederlag, mens 
fylkeskommunene får 10 
prosent. Produksjonskapasitet 
på lokalitetane blir brukt som 
fordelingsnøkkel mellom 
kommunene og mellom 
fylkeskommunene. Delen til 
kommunene blir delt inn i 
to. Mesteparten blir fordelt 
likt mellom kommuner med 
oppdrettsvirksomhet. En 
mindre del blir fordelt mellom 
kommuner som har klarert 
nye lakseoppdrettslokaliteter 

siste to-årsperiode, med en 
øvre grense på 5 millioner 
kroner til ein enkeltkommune. 
Kommuner som prioriterer 
havbruk skal belønnes.

Økt foredlingsgrad - 
ringvirkninger
I dag blir en tredel av matfisken 
som produseres i Salten, 
slaktet i Salten. Bare 10 % av 
sløyd fisk blir videreforedlet i 
Salten. Ved å øke slaktevolumet 
og foredlingsgraden, 
økes verdiskapingen og 
sysselsettingsbehovet. 

Den teknologiske utviklingen 
innen slakting og foredling 
av laks resulterer i at 
produksjonslinjene blir stadig 
mer automatisert. Ved økt 
automatisering i slakteriene, 
vil både slaktekapasiteten 
og kompetansekravet til de 
ansatte øke. Økt sysselsetting 
vil komme i leverandørleddene 
– ringvirkningene av havbruks-
næringen vil kunne øke.

«Jeg mener at takket være 
lakselusa, skaper det boom i 
havbruksservice-segmentet. Jeg 
tror potensialet for havbruks-
servicebransjen vil være like 
stort som det man allerede har 
opplevd i oljeservicebransjen.

Bare på å håndtere lakselus 
alene, er så mye som 17-20 
ulike teknologier vokst frem. Det 
utvikles og det investeres. 

Hadde vi ikke hatt lakselusen 
hadde vi ikke sett en så stor 
innovasjon som vi ser nå. Jeg tror 
vi går inn i en fantastisk periode 
for leverandørindustrien.» 

Bjordal, Sparebank1

De store ringvirkningene vil 
komme i leverandørindustrien 
og i knoppskyting og etablering 
av ny teknologisk industri, 
kompetansebedrifter og 
innen fordeling. Kommunene 
kan styrke og utvikle de 
faktorene som gjør at det er 
interessant og attraktivt for 
leverandørindustrien å etablere 
seg i Salten. 

For å oppnå blå vekst må 
kommunene legge til rette for 
innovasjon og entreprenørskap, 
og også styrke og utvikle de 
faktorene som gjør at det blir 
attraktivt for folk å utdanne 
seg til søke sysselsetting og 
i havbruksnæringen i Salten. 
Dette vil kunne være å styrke 
samferdsel, infrastruktur, god 
fiber- og telefondekning og 
relevante utdanningsmuligheter 
og studieplasser. 

Det er også viktig at 
kommunene markerer 
seg som kommuner som 
vil ha næringsutvikling og 
legger til rette for dette, 
og som vil ha stort fokus 
på næringsetablering og 
gründervirksomhet. 

Dersom kommunene har 
vekstambisjoner, er det 
vesentlig at kommunene også 
avsetter og klargjør gode 
næringsarealer på land for å 
møte utvikling og etablering, og 
for å få vekst. 

Utvikling av arbeidsplasser i 
en kommune, vil få betydning 
for hele Salten uavhengig av 
hvilken kommune de ligger i.
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For å realisere visjon og 
mål, er det definert fem 
satsingsområder:

• SAMSKAPING
Kommunene skal samarbeide 
om å tilrettelegge for 
god næringsutvikling i 
havbruksnæringen og avledede 
næringer og om generell 
tilrettelegging av infrastruktur 
og kommunale tjenester i hele 
regionen. 

• RESSURSUTNYTTELSE
Kommunene skal ha en aktiv 
holdning til at de ressursene 
og naturgitte fortrinn regionen 
har, blir utnyttet optimalt utfra 
bærekraftparametre.

• AREALPLANLEGGING
Kommunene skal utarbeide 
arealplaner for sjø og land, som 
legger til rette for utvikling av 
næringens potensial.

• ØKT FOKUS PÅ FORSKNING 
 OG UTDANNING
Stimulere til forskning og 
utdanning som bidrar til 
bærekraftig vekst og som 
realiserer potensialet i 
synergiene mellom de 
havbaserte næringene. 
Kommunene skal ha som 
målsetning å utvikle og å støtte 
forskningsmiljø i regionen. 
De skal også utvikle og støtte 
utdanningsplaner innen alle 
ledd utfra næringens bestilling.

• BODØ 
 – DEN BLÅ BYEN I SALTEN
Kommunene skal i fellesskap 
jobbe for at Bodø som 
regionsenter i Norges største 
havbruksfylke, blir et senter for 
havbruksutviklingen i Norge, 
slik at Bodø i større grad kan 
bidra til utvikling og vekst i hele 
Salten.

2.4 Strategiske satsingsområder

Dagens ledende posisjon som 
Norge har innen havbruk 
er bygd på samarbeid og 
kunnskaps- og erfaringsdeling. 
Nordland er det største 
oppdrettsfylket; både når det 
gjelder produksjon, volum 
og verdiskaping. Salten 
produserer 8 prosent av det 
totale volum i Norge. Skal vi øke 
verdiskapingen for Salten innen 
havbruk, står vi overfor både 
teknologiske, biologiske og 
politiske utfordringer. Vi ønsker 
en sunn strategi og en blå vekst 
for en grønn framtid

Et virkemiddel til denne 
måloppnåelsen er samskaping 
og samhandling kommunene 
mellom i Salten – og å dele 
erfaring og å snakke med én 
stemme.

Salten-kommunene skal 
ha en næringsplan for 

havbruk, og samarbeide om 
gjennomføringen av denne. 
De skal identifisere og 
kommunisere regionens pre 
som en interessant region for 
investorer og næringsaktører. 
De skal samarbeide om 
arealplaner på sjø og land, de 
skal samhandle om samferdsel 
og infrastruktur og om å 
utvikle gode rammevilkår 
for forskning, utdanning og 
sysselsetting. Kommunene i 
Salten skal jobbe sammen om 
omdømmebygging.

Mål for satsingsområdet
Kommunene skal samarbeide 
om å tilrettelegge for 
god næringsutvikling i 
havbruksnæringen og avledede 
næringer og om generell 
tilrettelegging av infrastruktur 
og kommunale tjenester i hele 
regionen.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
Etablere en felles ressurs 
i Salten for å styrke 
tilrettelegging for bedre 
forvaltning og utvikling av 
havbruk i Salten, initiere og 
følge opp tiltak. Dette kan 
være å etablere et forpliktende 
samarbeid eller partnerskap 
som f. eks. et IKS Havbruk 
Salten eller en felles seksjon 
Havbruk Salten. 

Der alle kommunene er 
eiere, ansette et team på 
3–4 personer som skal 
jobbe med utredning, 
tilrettelegging, prosjektarbeid, 
næringsutvikling og innovasjon, 
omdømmebygging og 
forvaltning av havbruk i Salten. 
De kan også påta seg oppgaver 
som å drifte nettverk og 
dialogmøter.

2.4.1 Samskaping
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Eksempler på arbeidsoppgaver 
som en slik felles ressurs kan 
jobbe med:
a) Utarbeide og gjennomføre 
 handlingsplaner for strategi 
 og næringsutvikling
b) Drifte nettverk som f. eks: 
 algenettverk, slamnettverk
c) Prosjekt «Foresight 
 2030–Salten» en utredning 
 om produksjonsøkning 
 og sysselsetting og 
 kompetansebehov: 
 • Oversikt over aktører innen 
  marin bioøkonomi i Salten 
  og deres verdiskapings-
  potensial i 2030
 • Hva hemmer og hva 
  fremmer veksten for 
  aktørene 
 • Innen hvilke segment har 
  regionene potensial for 
  vekst
 • Ringvirkninger – synergier 
  mot andre næringer
 • Nye aktører som kan bidra 
  til vekst for marin 
  bioøkonomi i Salten og 
  hva er deres potensial
d) Etablere en samarbeids-
 plattform for næringsliv,
 finans, forskning, Nord 
 universitet, teknologi,
 utdanning og forvaltning
e) Generell næringsutvikling og 
 støtte funksjoner for 
 gründere innen havbruk og 
 marin bioøkonomi.
f) Etablere samarbeids-
 plattform mellom havbruk 
 og prosessindustri (sirkulær 
 økonomi)
g) Omdømmebygging
h) Samordne arealtilgangen 
 på land, og gjøre regionen 
 attraktiv for etablering av 
 leverandørindustrien
i) Samarbeid om samferdsel 
 og infrastruktur
j) Arrangere regionale, 
 nasjonale og internasjonale 
 konferanser

«Bioøkonomi – Ren energi – 
Havrommet – Helse – Kreative 
næringer - Smarte byer

Disse seks områdene er 
områder hvor Norge har klare 
konkurransefortrinn og de er 
også svar på de utfordringene 
som verden allerede har definert 
med FNs bærekraftsmål.»

Anita Krohn Traaseth, 
administrerende direktør i 
Innovasjon Norge.

2.4.2 Ressursutnyttelse

Salten-kommunene skal ha en 
aktiv holdning til og stimulere 
til at havressursene kan dyrkes, 
høstes og prosessert på en 
optimal og bærekraftig måte. 
Med sine store naturgitte 
fortrinn, er det viktig at 
ressursene og potensialet i 
Salten blir forvaltet best mulig 
slik at dette bidrar til den lokale 
og globale økonomien. 

Salten må legge til rette for at 
råvarene som dyrkes i Salten 
også blir foredlet i Salten. 
Dette kan utvikles i et samspill 
på tvers av sektorer og fag, 
mellom teknologi og biologi, 
forskning og finansieringsmiljø. 
Det er viktig at kommunene 
stimulerer til dette samspillet 
og er tydelig på sin rolle som 
tilrettelegger politisk og 
forvaltningsmessig.

Salten skal ta sin rolle i 
utviklingen av den nasjonale 
marine bioøkonomien. Marin 
bioøkonomi er produksjon av 
fornybare biologiske ressurser 
og deres konvertering til mat, 
fôr, helseformål, materialer 

og energi. Visjonen for 
bioøkonomien er totalutnyttelse 
av alt biologisk råstoff i 
sirkulære kretsløp. En godt 
utviklet bioøkonomi er viktig for 
framtidens lavutslippssamfunn 
og bærekraftig verdiskaping. 
Den baserer seg på effektiv 
produksjon, utnyttelse 
og foredling av fornybare 
biologiske ressurser. Det er 
viktig å skape lønnsomhet i den 
volumbasert produksjonen, 
som i første rekke vil være 
råvarer for fôranvendelse. 

Tre hovedområder peker 
seg ut her: 
1) sikre ilandføring og 
 bruk av alt restråstoff fra 
 hvitfisksektoren
2) høsting av nye arter på lavere 
 trofiske nivå, som f.eks. 
 mikro- og makroalger 
3) produksjon av nye fôrråvarer 
 som mikro- og makroalger

Restråstoff fra havbruk og 
fiskeri er en ressurs som i dag 
ikke blir utnyttet, men som 
har en stor verdi og et stort 
potensial. Dette utfordrer til et 
teknologisamarbeid på tvers 
av næringene, og på tvers 
av de blå næringene, for å 
kartlegge og utprøve metoder 
og prosesser for utvikling av 
nye sluttprodukter i form av 
biogass, gjødselprodukter og 
fôrprodukter. 

Salten har stor tilgang på 
fornybare biologiske ressurser. 
Kommunene bør støtte og 
stimulere til prosjekter som 
kan gi økt produksjon, høsting 
og ressursutnyttelse. Gjennom 
finansiering, etablering av 
møteplasser og rådgivning 
kan det legges til rette for at 
nye partnere finner hverandre, 
samarbeider og skaper nye 
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handlingsmønstre, verdikjeder 
og produkter. 

Mål for satsingsområdet
Kommunene skal ha en aktiv 
holdning til at de ressursene og 
naturgitte fortrinn regionen 
har, blir utnyttet optimalt utfra 
bærekraftparametre.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
• Tilrettelegge for utvikling av 
 bærekraftig ressursutvikling 
 og marin bioøkonomi i Salten, 
 og tilrettelegge for å utvikle 
 potensialet og 
 ringvirkningene av denne.

• Støtte dette politisk og 
 stimulere til tiltak både 
 gjennom forvaltning og 
 økonomisk:
 a) Optimal utnyttelse av 
  eksisterende lokaliteter 
  innen havbruk.

 b) Utvikle alle ledd i 
  verdikjeden.
 c) Legge til rette for økt 
  «postsmolt-produksjon».
  Utnyttelse av eksisterende 
  lokaliteter.
 d) Restråstoff som ressurs 
  for nye, kommersielle 
  produkter.
 e) Legge til rette for og 
  stimulere til mer slakting 
  og videreforedling; areal,
  vannkvalitet, samferdsel, 
  infrastruktur, kraft.
 f) Bidra til dyrking, utredning 
  og raffinering av alger
 g) Dyrking og produksjon av 
  nye fôrråvarer.
 h) Kretsløpsbaserte 
  produksjonsmodeller.

• Avklare ressurspotensialet 
 og muligheter for økt 
 utnyttelse av slam fra 
 settefiskproduksjon og 
 havbruk som råstoff i nye 

 kommersielle produkter; 
 kretsløpsbaserte 
 tilnærminger mellom 
 bionæring og prosessindustri 
 i Salten.

Marin bioøkonomi er 
produksjon av fornybar 
marine biologiske ressurser 
og deres konvertering til for 
eksempel mat, fór og bioenergi. 
Bioøkonomien kan sees på 
som et velfungerende samspill 
mellom samfunn og biosfære. 
Premisset for en satsing på 
bioøkonomi er at dyrking 
og høsting av biomasse fra 
havet må være bærekraftig, 
både sosialt, økonomisk og 
miljømessig. 

Dette er også det bærende 
prinsipp i OECD for fremtidens 
globale økonomi. Regjeringens 
bioøkonomistrategi legges 

Lavtrofisk havbruk - kunnskap om produksjon av tang og tare
Marin biomasse til mat, fôr, energi og nye biomarine næringer

Fordelene er mange. Tang og tare trenger verken gjødsel eller ferskvann. Istedenfor 
bruker den noe det fins masse av: Sol og saltvann. I tillegg binder tangen og taren 
viktige næringssalt fra landbruk og oppdrett. En studie viser at hvis tangplantasjer 
dekker ni prosent av havbunnen, kan de produsere nok biodrivstoff til å erstatte hele 
dages behov for fossil energi. Samtidig ville disse tangplantasjene fjerne nesten all 
dagens utslipp av karbondioksid, ifølge «Negative Carbon via Ocean Afforestation» fra 
2012.

Likevel innrømmer forskerne at det er vanskelig: Å plante slike tang- og tareskoger 
ville kreve like mye innsats som det var å lande på månen, men det ville være både 
billigere og antageligvis en mye bedre investering, ifølge forskerne. Men allerede nå 
kan tangen bli viktig for kloden på en annen måte – som mat.

Zoe Christiansen, importør og håpefull leverandør av matvarer av tang, er en av 
mange som ser muligheter i tangen. Norsk tangindustri kan vokse til å bli verdt hele 
40 milliarder kroner årlig i 2050, ifølge Sintef.

«Mange ser etter noe som kan være den nye norske råvaren etter oljen. Tang er 
bærekraftig, supersunn, det er den perfekte råvaren,» sier Zoe Christiansen.

NRK 2016

Tare som industriråstoff
- Tare kan produsere mange ganger
 mer biomasse per arealenhet enn 
 det de mest produktive vekstene på 
 land kan oppnå på den beste jorda
- Ett hektar tare produserer: 15 tonn 
 karbohydrater, 4 tonn proteiner, 
 drivverdige mengder fosfor 
 og kalium
- Tare kan binde 66 tonn CO2 årlig
- Tare krever ikke: ferskvann, 
 sprøytemidler, kunstgjødsel 
 eller matjord
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Biprodukter fra næringen må 
ytterlige utvikles gjennom 
sirkulære verdikjeder der det 
som er sett på som avfall kan 
bli en ressurs i ny produksjon. 
Det handler både om å 
redusere belastning på miljøet 
og nyttiggjøre de ressursene 
som eksisterer på best mulig 
måte. 

Settefiskanleggene i 
regionen har arbeidet for å 
kunne nyttiggjøre slam fra 
produksjon på en god måte 
for å unngå overgjødsling av 
lokale resipienter. Eksempel 
på løsninger kan være lokal 
produksjon av biogass og 
jordforbedring / kompostering 
som i dag gjennomføres av IRIS 
Salten. 

Et annet eksempel er 
hos Norcem som løser 
avfallsproblem på en god måte, 
men samtidig nyttiggjøres ikke 
f.eks. fosforverdien i slammet. 
Det er globalt forventet en 

fosformangel og potensielt 
kan denne verdien hentes fra 
landbaserte anlegg. I fremtiden 
kan dette også være aktuelt for 
sjøbasert produksjon gjennom 
oppsamling av organisk 
materiale eller multitrofisk 
akvakultur.

Et tredje eksempel som kan 
nevnes er prosjektet som Meløy 
Utvikling har initiert, der det 
spesifikt utredes muligheten 
for å produsere biogass basert 
på fiskeslam til Yara sin 
gjødselfabrikk i Glomfjord. 

Videre, i samarbeid med 
Nordlandsforskning og 
i samråd med Salten 
Havbrukspark, NIBIO og 
IRIS, skal det vurderes om 
biorestene fra et eventuelt 
biogassanlegg kan oppgraderes 
til høyverdig gjødsel eller fôr for 
å få utnyttet det høye innholdet 
av næringsstoffer i biorest, 
spesielt fosfor. 

2.4.3 Arealplanlegging

En av de mest sentrale 
betingelsene for vekst er 
tilgang på areal. Det er i 
hovedsak kystkommunenes 
arealplanlegging som avgjør 
denne tilgangen. Det er derfor 
viktig å avklare hvilke områder 
som er egnet til havbruk og 
hvilke områder som ikke bør 
anvendes.

I en undersøkelse (Hersoug 
2014) sier 63 prosent av 
de spurte informantene i 
matfiskselskapene at den 
viktigste utfordringen for deres 
bedrift i dag er tilgangen på 
gode lokaliteter. For å oppnå en 
framtidig vekst på 4-5 prosent 
årlig, oppgir 66 prosent at de 
vil trenge flere lokaliteter, og 
54 prosent at de vil trenge 
bedre lokaliteter. Det er 
åpenbart at lokalitetstilgangen 
er en vesentlig utfordring 
for utviklingen av 
havbruksnæringen. 

For første gang er tørket fiskeslam utnyttet som brensel i industrien
Testen ved Norcems fabrikk i Kjøpsvik viser at fiskeslam kan utnyttes som energiressurs framfor å ende i sjøen.

Nyheter 03.06.2016 - Av pressemelding

Rundt 40 tonn tørket slam har de siste ukene blitt benyttet som brensel i sementovnen til Norcems fabrikk i Kjøpsvik, Nordland. 
Fiskeslammet består av fiskeekskrementer og fôr-rester samlet opp fra lukkede anlegg for settefisk.

- Det var en liten test for oss, men et viktig skritt for både oss og oppdrettsnæringen. Norcem ønsker å erstatte mest mulig av 
kullet som brensel med biomasse, og med tanke på den størrelse oppdrettsnæringen har er det store mengder energi som 
nå går til spille. Mange steder kan et slikt slam utgjøre en lokal forurensing i sjøen, sier Klaus Hvassing, fabrikksjef i Norcem 
Kjøpsvik.

Det stilles stadig strengere krav til oppdrettsbransjen for håndtering av avfall, og Norcem har tidligere sagt tydelig fra til 
bransjen om at slammet er en ressurs på avveie. Nå har innovative og fremtidsrettede smoltprodusenter tatt tak i utfordringen, 
og flere aktører har vært i kontakt med Norcem for å se på muligheter for å finne gode løsninger. En stor fordel med denne 
sluttbehandlingen av slammet er at sementproduksjonen pågår for fullt gjennom hele året. Det er dermed ikke nødvendig for 
oppdretterne å planlegge med mellomlagring av avfallet fram til det kan utnyttes som energi.

- Vi har på forhånd gjort studier på hva slammet inneholder, og vi er i dialog med flere aktører for å finne ut hva som skal til 
for at slammet skal bli et enda mer effektivt brensel. Vi har begynt med slam fra settefiskanlegg for å bygge erfaringer med 
dette avfallet. Hvert tonn tørket fiskeslam vil erstatte 400–500 kg kull, opplyser Per Brevik, direktør for alternativt brensel og 
bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe, et internasjonalt sementselskap som Norcem er en del av.

- Vi jobber nå videre med løsninger for effektiv transport av slam fra oppdretter fram til sementfabrikken og interne 
håndteringsløsninger i Kjøpsvik for å industrialisere utnyttelsen av denne avfallsstrømmen, sier Per Brevik.

– Er det noe som kan kalles et grønt skifte, så er det vel dette!
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Samtidig viser undersøkelsen 
at tilgangen på lokaliteter ikke 
er mangel på fysisk plass, men 
hva politikere og samfunnet 
tillater. Et vesentlig forhold som 
påvirker næringens arealbehov 
er tiltak for bekjempelse av 
sykdom og luseforebygging. 
Smittesoner mellom anlegg, vil 
øke arealbehovet. 

Alle produksjonstillatelsene 
vi har i Norge er utnyttet. 
Det er viktig å skape økt 
næringsaktivitet langs kysten. 
Laksenæringa er den næringa 
som har det største potensialet 
framover. Næringen produserer 
en fornybar ressurs som bør 
ivaretas slik at den og næringen 
kan vokse.

Nordland er det fylket i Norge 
som produserer mest laks, men 
Nordland er fylket med lavest 
produksjon i forhold til sjøareal. 
For å utvikle næringen må vi 
utrede mulighetene til å kunne 
ta i bruk nye arealer. 

I Nordland utnytter vi minst- og 
har mest å gå på.

Det er nå tatt en rekke 
initiativ til å etablere 
interkommunale arealplaner. 
I flere av disse initiativene har 
fylkeskommunen spilt en viktig 
rolle. En bedre samordning av 
arealplaner og andre fellestiltak 
mellom kommuner anses å bli 
enda viktigere i fremtiden. 

Bedriftene er større og 
større områder må sees i 
sammenheng. Regjeringen 
vil starte en prosess 
for å dele kysten inn i 
produksjonsområder og 
innføre en handlingsregel 
der miljøstatusen i 
produksjonsområdene avgjør 

produksjonsøkning. Her er 
regjeringens forslag som 
nevnt å dele kysten inn i 12 
produksjonsområder, hvor 
Salten og Helgeland utgjør 
ett område,- med unntak av 
Skjerstadfjorden som vil være 
et eget område. 

I planområdet ligger også 
Beiarfjorden som er en nasjonal 
laksefjord. Det er viktig å ta 
hensyn til denne for å sikre 
trygg, lusefrie transportkorridor 
for smolt og villlaks.

For å få en rask og stabil vekst, 
er det viktig å avklare og sette 
av og utvikle godt næringsareal 

på land. Dersom fisken kan 
holdes lengre på land før den 
settes ut på sjølokaliteter, vil 
produksjonen økes betydelig. 
Ved å produsere større smolt, 
f.eks. opp til 300 gram før 
utsett på sjølokaliteter, vil 
produksjonen øke med 8-10 %. I 
tillegg vil dette minske risikoen 
for luspåslag. Det er også 
mulig å produsere enda større 
smolt, noe som vil kunne øke 
det positive vekstpotensialet og 
ytterligere øke miljøgevinsten. 

Ved å tilrettelegge for økt 
arealbruk, kan en unngå 
sykdom, som igjen medfører en 
mulig øking av produksjonen. 
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Dette vil kunne få stor 
økonomisk betydning, og 
være med på å videreutvikle 
næringen. Det er viktig for både 
arealplaner på sjø og land at 
dette arbeidet intensiveres. 

Næringen utvikler seg raskt, 
og forvaltningen bør ikke være 
hemmende for utviklingen.

Mål for satsingsområdet
Utvikle arealplaner på sjø og 
land i kommunene i Salten, 
slik at tilgjengelig areal blir 
synliggjort, og at en kan lage en 
felles framstilling av disse.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
Kommunene skal samordne 
sine arealplaner og bidra 
til at det kan utarbeides en 
felles framstilling av disse, 
som legger til rette for en 
bærekraftig utvikling av 
næringens potensial.
 a) Danne grunnlag for 
  utarbeidelse av arealplaner 
  for kystsonen i Salten, som 
  er et viktig redskap for å 
  skape en bærekraftig vekst i 
  næringen. Herunder også 
  i eksponerte områder med 
  tanke på ny teknologi innen 
  havbruk

 b) Avklare og sette av arealer 
  på land for ytterligere å 
  utvikle havbruk i Salten

 c) Partsavklaringer 

 d) Interesseavklaringer

2.4.4 Økt fokus på 
forskning og utdanning

Nordland er Norges 
største havbruksfylke, 
med størst produksjon og 
størst verdiskaping. Det 
satses i dag nasjonalt og 
internasjonalt store summer 
på forskningsprogram og på 
forskningsmiljø innen denne 
næringen. De største miljøene 
innen denne forskningen ligger 
ikke i Nordland. 

Havbruk er en kunnskapsbasert 
næring med enorme utviklings-
potensialer. Det bør være et 
viktig satsingsområde for 
Salten å trekke til seg mer 
av dette miljøet og disse 
ressursene, og påvirke til at 
Salten får sin del av de store 
forskningsprogrammene. 

Det er også viktig å styrke 
utdanning på alle nivå innen 
havbruk i Salten. Dette vil 
kreve innsats på alle plan 
i utdanningskjeden fra 
barnehager, grunnskole, 
videregående skoler og 
universitet/fagskoler. Dette 
handler i stor grad om å 
bevisstgjøre barn og ungdom 
om de mulighetene som ligger i 
havbruksnæringen.

Styrke og å påvirke utvikling og 
etablering av forskningsmiljøer 
og utdanning på alle nivå innen 
havbruk i Saltenregionen. Vi 
ønsker en blå kunnskap for en 
bærekraftig framtid.

Mål for satsingsområdet
Kommunene skal stimulere 
til forskning og utdanning 
som bidrar til bærekraftig 
vekst og som realiserer 

potensialet i synergiene mellom 
de havbaserte næringer. 
Kommunene skal sette 
fokus på å utvikle og å støtte 
forskningsmiljø i regionen. 
De skal også utvikle og støtte 
utdanningsplaner innen alle 
ledd utfra næringens bestilling

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
a) Styrke forsknings-
 institusjoner politisk og 
 økonomisk

b) Styrke havbruksutdanningen 
 på alle nivå i Salten – i  
 barnehager, grunnskole,  
 videregående og universitet. 
 Her er det viktig å få til 
 et godt samarbeid mellom
 Nordland fylkeskommune og 
 kommunene

c) Utdanning på 
 næringslivets behov

«Jeg mener mulighetene for vekst i Nordland fylke er spesielt store. 
Vi må først og fremst ta i bruk sjøareal der det finnes. Det vil utløse et 
betydelig potensial. Nordland er fylket med lavest produksjon i forhold 
til sjøareal. Jeg tror veksten er mulig selv med utfordringene næringen 
har i dag, men mener at da må forvaltningen endres. Det må være 
områdebasert forvaltning basert på reelt smittepress.»

Inge Berg, adm.dir., Nordlaks

«I kystsonen bør det planlegges for større områder. 
Kommunene er enkeltvis for små til dette. Løsningen kan 
være interkommunalt samarbeid, men erfaringene så 
langt tyder på at disse samarbeidsprosjektene ikke har 
klart å komme fram med ferdige planer innen rimelig 
tid»

Havbruk i samfunnet, Nofima 2015
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2.4.5 Bodø
– den blå byen i Salten

Enhver region trenger et 
sterkest mulig sentrum og en 
by som er så stor og kraftfull at 
den også styrker naboene. En 
by bør har kvaliteter som øker 
attraktiviteten til hele regionen- 
inkludert alle andre tettsteder 
og bygder. 

Det foregår en sentralisering. 
De regionene og stedene som 
overlever vil være de som kan 
gjøre seg attraktive for ungdom, 
arbeidsinnvandring og tilgang 
på nasjonal og internasjonal 
kompetanse, og som disse 
ønsker å bosette seg i og å 

jobbe i. Bodø kan bidra til å 
markere Saltenregionens 
posisjon som ledende 
havbruksregion sterkere, ved 
hjelp av å være en sterk og 
marin fylkeshovedstad. All 
vekst i Bodø vil skape vekst for 
hele Salten. Bodø kommune 
vil måtte prioritere - og ta et 
særlig ansvar.
 
Mål for satsingsområdet
Kommunene skal i fellesskap 
jobbe for at Bodø som 
regionsenter i Norges største 
havbruksfylke, blir et senter for 
havbruksutviklingen i Norge.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
a) Etablere seg som 
 arrangørby for nasjonale 
 og internasjonale havbruks-
 konferanser, både årlige og 
 store enkeltkonferanser 
 (f.eks. den årlige konferansen 
 i det europeiske felles-
 programmet «JPI OCEANS», 
 som Norge er initiativtaker til 
 og sentral i)
b) Delta aktivt i det nasjonale 
 nettverket «Storby Marine»
c) Ha fokus på og å videreutvikle 
 Bodø som transport-
 knutepunkt
d) Bli en kunnskaps- 
 og kompetanseby for 
 havbruksnæringen

d) Ta i bruk visningsanlegg i 
 Salten på alle utdanningsnivå 
 (f.eks. som et tilbud til den 
 kulturelle skolesekken, 
 den naturlige skolesekken, 
 praksis og Newton-rom)

e) Politikerne i Salten skal
 arbeide for at det etableres 
 «Blå veterinærutdanning» 
 ved Nord Universitet

f) Etablere traineeordninger

g) Videreføre plattformen NCEA 
 (Norwegian Center of 
 Expertice Aquaculture) for 
 næringsliv, finans, forskning, 
 utdanning og forvaltning

h) Etablere næringsrettede 
 PH.D, ved Nord Universitet

i) Etablere eller delta i 
 etablering av «blått 
 kompetansesenter»

j) Se på finansieringsmulighet 
 for klynger og samarbeid for 
 å realisere økt verdiskaping. 
 Innovasjonsprosjekt i 
 næringslivet

k) Styrke samarbeidet mellom 
 næringen og kommunene 
 for å opprette flere 
 lærlingeplasser

En bred og samlet og 
godt forankret strategi 
for FOU og innovasjon for 
havbruksnæringen, vil 
stimulere til forskning, 
utvikling og innovasjon som 
bidrar til bærekraftig vekst 
og som realiserer potensialet 
i synergiene mellom de 
havbaserte næringer. Skape 
helhetlig tenking rundt 
satsingen på FOU og innovasjon, 
gjennom å koble myndigheter, 
virkemiddelapparatet, 
næringsliv, organisasjoner 
og forskningsmiljø nærmere 
sammen.

Se havnæringene i sammenheng, 
identifisere synergier, mellom 
disse og peke på kunnskapsbehov 
i hele verdikjeden fra forskning til 
kommersialisering (maritim 21).

Horizon 2020, et EU program 
for forskning på 75 milliarder 
euro mot 2021 - kun 1,87 % av 
utlysningen gikk til Norge.
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Havrommet er et strategisk 
mulighetsområde. Gjennom 
maritime næringer, havbruks-
næringen og andre blå 
næringer vil havet være 
drivkraften i omstillingen i 
Norge. Politikerne må vise 
handlingsvilje og å våge å satse. 
Tør politikerne å satse, har 
Norge og Salten mulighet til å 
befeste seg som en stormakt på 
havet og få økt verdiskaping og 
sysselsetting i regionen.

I Salten er visjonen «SALTEN 
BEST PÅ HAVBRUK». Dette 
innebærer å være best 
på investering- best på 
sysselsetting og best å kjøpe 
produkter fra. 

Havbruksnæringen er 
en framtidsnæring med 
stadig nye muligheter og 
utfordringer. Utviklingen går 
fort- og forvaltningen må være 
like rask. Det er viktig å ta 
langsiktige strategiske grep 

og gjennomføre disse. Utvikle 
gode handlingsplaner og vise 
mot og vilje til handling. Det er 
viktig å gjøre regionen attraktiv 
for investorer, arbeidstakere 
og næringsutøvere innen 
havbruksnæringen og 
leverandørindustrien. 

For å bli attraktiv for aktørene, 
kreves et raskere, enklere og 
mer forutsigbar forvaltning og 
økonomisk vilje til å prioritere 
og å investere.

Hva kreves av kommunale regionale myndigheter og 
hvordan kan disse bidra?

3. Strategiske grep

Foto: Donna Adenine - freeimages.com/photo/kelp-1369335
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4. Vedlegg

Vi har i Nordland en jevn 
vekstkurve, noe som indikerer 
god fiskehelse og en positiv 
sykdomshistorie.

Sjømatproduksjonen har 
vært og vil være en av Norges 
viktigste bidrag til den globale 
økonomien for å sikre god helse 
og nok mat til den voksende 
befolkning.

Nordland er det største 
oppdrettsfylket i Norge. Det er 

i hovedsak oppdrett av laks og 
ørret som utgjør produksjonen 
og verdiskapingen i fylket innen 
havbruk. Saltenregionen har 
naturgitte fortrinn og store 
havområder som gjør regionen 
godt egnet til å drive produksjon 
av mat i havet. Næringen er 
godt lokalt forankret og er med 
på å utvikle gode lokalsamfunn 
i regionen. Hele verdikjeden 
innen havbruksnæringen, er til 
stede i Salten. 

De fleste selskapene driver 
sin virksomhet enten som en 
vertikalintegrert virksomhet 
eller så har de drift inne flere 
av kjernevirksomhetene i 
næringen. 

I Salten er dette fordelt slik 
på følgende selskap per våren 
2016:

I 2015 produserte havbruksaktørene i Salten 58 millioner smolt. Ca. 50 prosent av dette ble satt ut 
i matfiskanlegg i Salten, som ble til 125 millioner kilo matfisk. Det ble slaktet 40 millioner kilo laks 
fordelt på regionens to slakterier, og det ble videreforedlet 4 millioner kilo sløyd laks.

Ståsted i dag 
- fra settefisk til ferdige produkter

Stamfisk Settefisk Matfisk Slakting Foredling Salg/Distribusjon

Salten Stamfisk Salten Smolt Salten Aqua Salten N 950 Salten Laks Polar Quality

Nordnorsk Stamfisk Cermaq Gifas Cermaq MaxMAt  

Marine Harvest Sisomar Gigante Havbruk    

 Sundsfjord Smolt Wenberg Fiskeoppdrett    

 Nordlaks (Smolten) Edelfarm    

 Nordland Akva Cermaq    

 Marine Harvest Nordnorsk Stamfisk    

  Lofoten Sjøprodukter    

  Nova Sea    

  Marine Harvest    
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Avl/stamfisk 
I Salten produserers det 
stamfisk ved tre anlegg. 
Disse produserer nok rogn 
til å kunne forsyne hele Nord 
Norge. Det er seks personer 
direkte sysselsatt inne avl og 
stamfiskproduksjon.

Settefisk
58 millioner laksesmolt blir 
produsert i Salten .- Bare 
halvparten av dette blir satt 
ut til produksjon i havet i 
regionen, - halvparten blir 
eksportert ut av Salten. For å 
øke verdiskaping i regionen, bør 
egenprodusert smolt settes ut 
i egen region. For at dette skal 
kunne skje må arealtilgangen 
avklares. Det er 119 direkte 
sysselsatte med produksjon av 
settefisk i Salten. 

Matfisk
Av smolten som settes ut i 
Salten, produseres det 125 
millioner kilo matfisk. Dette 
innebærer en snittvekt på 
fire kilo. Dersom all smolt 
i regionen hadde blitt satt 
ut i regionene og ført fram 
til samme snitt slaktevekt,- 
ville matfiskproduksjonen i 
Salten vært på 232 millioner 
kilo årlig. Dette uten å øke 
produksjonskapasiteten 
på land. Skal dette 
kunne gjennomføres må 
arealtilgangen avklares. 

Videre vil det være 
nødvendig å se på alternative 
utsettregimer og nye 
teknologiske driftsformer. Det 
er 259 direkte sysselsatte med 
matfiskproduksjon i Salten

Slakting
Det er to slakterier i Salten. På 
disse slaktes det 40 millioner 
kilo årlig. Det utgjør ca en 
tredel av matfisken produsert i 
regionen. Det planlegges å øke 
slakterikapasitet i regionen. 

Slakterier er arbeidsintensive 
og skaper stor sysselsetting. 
Målet bør være å slakte 
maksimalt av den matfisken 
som produseres i regionen. 
Utfordringer med dette 
er logistikkløsninger 
og veistandard. Det er 
store mengder som skal 
transporteres ut fra 
slakteriene. I dag fraktes stort 
sett alt med vogntog. 

Økes slakterikapasiteten 
slik at regionen slakter all 
matfisk som produseres i 
dag, vil dette utgjøre ca 30-35 
vogntog pr. arbeidsdag året 
rundt. Det er avgjørende at 
logistikkløsninger prioriteres – 
slik som tilføringsveier til E6 og 
oppgradering av E6. Videre bør 
alternative logistikkløsninger 
utredes. Målet på sikt er å 
øke totalproduksjonen i hele 
regionen i alle ledd,- og da 
vil logistikk og samferdsel bli 
avgjørende. 

Nye transportløsninger og 
direkte flyruter fra regionen til 
voksende markeder i Asia bør 
utredes. Det er i dag 68 direkte 
sysselsatte i slakteri i Salten, 
men dette vil økes ved den 
planlagte slakteriutbyggingen.

Foredling
10 prosent av sløyd laks blir 
videreforedlet i regionen. Det 
er to bedrifter som driver 
foredling, og markedet er 
innenlands. Det er utfordringer 
i form av handelshindringer 
som er hovedgrunnen til at 
produktene ikke eksporteres 
til utlandet. Det å politisk jobbe 
mot å å løse dette er vesentlig 
for å øke videreforedling i 
Salten. Økt foredling vil gi mer 
overskuddsprodukter som kan 
tas inn i en ny næringskjede, og 
gi ny og økt verdiskaping. Det 
er 70 direkte sysselsatte med 
foredling av laks i Salten.

Salg / distribusjon
Det er ett eksportfirma i 
Salten. Dette eksporterte ca. 
21 000 tonn og omsatte for ca. 
900 millioner kroner i 2015. 
Selskapet kjøper ca. 50 prosent 
laks som er produsert i Salten 
og 50 prosent fra selskaper 
som driver havbruk utenfor 
regionen. Det er 8 mennesker 
ansatt i selskapet, som jobber 
med salg, markedsføring og 
distribusjon.

Direkte sysselsatte i havbruks-
næringen i Salten i 2015 er 
fordelt slik i verdikjeden:

Stamfisk 6
Settefisk 119
Matfisk 259
Slakting 68
Foredling 70
Salg 8
totalt direkte sysselsatt 530

For hvert årsverk som skapes 
av aktivitetene i havbruksbasert 

Verdikjede/kjerneaktivitet
Salten har en komplett verdikjede innen havbruk.
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verdikjede skapes det 
1,42 årsverk i det øvrige 
næringslivet. (Kilde SINTEF). 
– og dette estimatet ser slik 
ut for Salten, i tillegg kommer 
aktivitet innen offentlig sektor 
og FOU:

direkte sysselsatte 530
indirekte sysselsatte 778
offentlig sektor 25
FOU 173
totalt 1506

Forskning og utdanning 
fordeler seg på disse:
• Nord Universitet (NU) -
 Fakultet for biovitenskap og 
 akvakultur (FBA). 106 
 ansatte, fordelt på 
 akademiske, tekniske og 
 administrative stillinger. 
 20 pH. D.-studenter.

• Salmon Center - 
 Visningssenter for havbruks-
 næringen. Intensjon om å 
 informere om havbruks-
 næringen. Spesielt opplegg 
 for barn og unge. 
 Fire ansatte.

• NIBIO - Kompetanse på 
 kystøkologi, med vekt på 
 akvatisk plantedyrking. 
 Først og fremst omfatter 
 dette dyrking av alger, men 
 også andre akvatiske planter. 
 Åtte ansatte.

• Gildeskål Forsøksstasjon 
 10 mil sør for Bodø. 
 Internasjonalt og nasjonalt 
 ledende FoU stasjon for 
 biologiske og teknologiske 
 forsøk i sjøbasert oppdrett. 
 Gode lokaliteter, lang 
 erfaring som forsøksvert for 
 fôrindustri. Småskala og 
 storskala med god kapasitet. 
 ti ansatte + en lærling.

• Labora - Laboratoriekapasitet 
 og omfattende kompetanse 
 innenfor næringsmiddel-
 kvalitet og analyser. 

 Lang erfaring som 
 samarbeidspartner 
 for industri og regionale 
 oppdrettsaktører. 19 ansatte 

• NCE Aquaculture - Nasjonalt 
 ekspertsenter innen havbruk 
 i Norge. Samarbeids-
 partnerne består av bedrifter, 
 som til sammen dekker 
 hele næringskjeden innenfor 
 akvakultur. Fire ansatte.

• Salten Havbrukspark - 
 Samler aktører innen 
 havbruksnæringen i en 
 næringsklynge. Jobber blant 
 annet med slamproblematikk 
 for settefiskanlegg og 
 algedyrking. FoU- ressurs 
 i 50 prosent stilling, men 
 har ambisjoner om å øke 
 kapasiteten i tiden som 
 kommer. 

Offentlig sektor er 
kommunene, fylkeskommunen, 
fylkesmannen, fiskeri-
direktoratet, mattilsyn, 
tollvesen og fiskehelsetjenester.

Salten produserer 58 millioner 
settefisk. Bare halvparten 
av settefisken som er 
produsert i Salten, settes ut 
i matfiskanlegg i sjøen her. 
Det betyr at halvparten av all 
settefisk sendes ut av regionen 
for produksjon i andre regioner. 
Dette representerer tapt 
verdiskaping i regionen på ca 
2,2 milliarder kroner. 

For å muliggjøre produksjon 
av mer matfisk i egen region, 
må egnet sjøareal avklares, 
øke produksjonstillatelser, 
eller få flere konsesjoner. Det 
er også mulig å øke MTB ved å 
produsere fisken lengre på land 
– og sette ut større fisk i sjøen.

Salten har i dag en 
underkapasitet på slakting. 
Bare 1/3 av matfisken som 

produseres i Salten, slaktes 
i Salten. 2/3 sendes ut av 
regionen for slakting. Grunnen 
til dette er flere. Noen av 
selskapene som driver 
matfiskproduksjon i Salten, har 
bygd opp slakterikapasitet i 
andre regioner, og foretrekker 
å slakte der. Det planlegges nå 
et nytt slakteri i Salten, som vil 
øke slakterikapasiteten til ca 60 
millioner kilo i regionen. 

Slakterier generer mange 
arbeidsplasser direkte og 
indirekte, og økt verdiskaping i 
leverandørleddene i regionen. 

Et slakteri vil måtte ha 
en del direkte funskjoner 
i nær tilknytting til sin 
virksomhet,- som f. eks vaskeri, 
emballasjeproduksjon, teknisk 
service og logistikk.

Infrastrukturen må forbedres 
og «eksportveiene» opptrappes 
for å møte denne økte 
aktiviteten. Dette vil bety 
betydelig opptrapping av 
infrastrukturen i regionen. 

Total omsetning for 
havbruksnæringen i Salten 
i 2015 var 4.1 milliarder 
kroner, som fordeler seg slik i 
verdikjeden:

Stamfisk 116 546
Settefisk 497 756
Matfisk 2 287 520
Slakting 105 492
Foredling 199 149
Salg 894 115
TOTALT 4 100 578

Tall fra 2015 - Alle tall i 1000 NOK

Dette utgjør en direkte 
omsetning pr. ansatt på 7.7 
millioner kroner pr. år.
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Havbruksnæringen er utvilsomt 
en vesentlig bidragsyter 
til å skape sysselsetting 
og gode arbeidsplasser i 
Salten. Kostnadene øker 
i havbruksproduksjonen 
og ny teknologi er under 
utvikling. Det er positivt for 
underleverandører og det 
gir ringvirkninger. Næringen 
er mer og mer spesialisert, 
det betyr vekst i sysselsatte 
i avledet industri. Figuren 
viser en del av de områdene 
næringen kjøper varer og 
tjenester fra. Det er en 
kompleks gruppe leverandører.

Ifølge Nofimas rapport 
«Nasjonale ringvirkninger av 
havbruksnæringen» bidro hvert 
årsverk i matfiskproduksjon av 
laks og ørret i Norge med en 
gjennomsnittlig verdiskaping i 
avledet industri på 3,5 millioner 
i 2013. 

De største summene brukes 
på varer og tjenester innen 
industri, der fôr utgjør en 
viktig del av innkjøpene. 

Totalt i Norge, gjorde 
havbruksnæringen innkjøp for 
34,3 milliarder kroner i 2013. 

Havbruksnæringen 
skaper store økonomiske 
ringvirkninger gjennom salg 
og innkjøp og sysselsetting 
både i egen næring og i 
leverandørindustrien. 

Havbruksnæringen har 
gjennomgått en betydelig 
industrialisering og endring de 
siste 20 årene og den blir mer 
og mer spesialisert, noe som 
betyr vekst i avledet industri 

og tjenesteytende næringer. 
Stadig mer av tradisjonelle 
røkteroppgaver, overtas av 
spesialiserte leverandører 
innen utstyr. I tillegg skapes 
ringvirkninger relatert 
til tjenester innen helse, 
overvåking, rapportering og 
liknende. 

Matfiskprodusentene i Salten 
kjøpte varer og tjenester 
estimert til 2,17 milliarder 

for 2015. Dette estimatet 
baserer seg på en nasjonal 
fordelingsnøkkel. 

Havbruksnæringen i Salten har 
et bevisst forhold til å bruke 
lokale leverandører i egen 
kommune eller i regionen, 
dersom de finnes, og er 
rimelig konkurransedyktige. 
Dette synliggjør en svært god 
økonomisk bærekraft. 

Nofima har foretatt en grundig 
ringvirkningsundersøkelse 
hvor en av havbruksbedriftene 
som driver virksomhet i Salten, 

deltok. Figuren under viser 
en oversikt over de 20 største 
leverandørene etter type varer 
bedriften kjøpte i 2014. 

Det er ikke bare lokalitets-
kommuene som får gevinst 
i form av sysselsetting og 
verdiskaping. Ringvirkninger 
skapes også utenfor regionen. 
Det er viktig for kommunenen 
å gjøre seg attraktive for 
leverandørindustrien, slik 

Verdikjede/kjerneaktivitet
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at den styrkes ved flere 
etableringer i regionen. 

Vi ser at det er innen 
leverandørindustren vi nå har 
den største vekst og potensiale 
til vekst. Kommuner uten 
havbruksproduksjon, kan ha 
store ringvirkninger relatert til 
f.eks forfabrikk, brønnbåtrederi, 
kassefabrikk, transport osv, 
uten at de har avsatt areal til 
havbruk.

Det er ikke bare lokalitets-
kommunene som får gevinst 
i form av sysselsetting og 
verdiskaping. Kommuner 
uten avsatt areal til havbruk 
kan ha store ringvirkninger 
relatert til avledet virksomhet, 
som for eksempel fórfabrikk, 
brånnbåtrederi, kassefabrikk, 
transport,og bunkersanlegg. 

Et annet trekk er at når mer 
av sysselsettingen flyttes ut 

av den primære verdikjeden 
til avledet virksomhet, blir 
ringvirkningene mindre for en 
rekke kystkommuner.

I tillegg til å kjøpe varer og 
tjenester direkte i regionen, 
brukte havbruksnæringen i 
Salten i 2015 ca. 5 mill kr. 
på sponsing og samfunns-
engasjement. De største 
bidragsyterne var Salten Aqua, 
Cermaq, Nova Sea og Marine 
Harvest.

Fokus er primært at midlene 
skal komme lokalsamfunnet 
til gode, og mesteparten av 
støtten går til idrett og kultur.
 
Havbruksnæringen er en 
betydelig bidragsyter til å skape 
arbeidsplasser og verdiskaping 
i Salten, og med sin 
verdiskaping og engasjement 
for lokalmiljøet, synliggjør 
økonomisk og sosial bærekraft.

Kilde: Nofima (case: Nova sea)

Kilde: Nofima
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Landbasert oppdrett, slik vi 
forstår det, er oppdrett av fisk i 
anlegg på land, i deler av eller 
hele livet til fisken. For å drive 
landbasert oppdrett er det 
krav om akvakulturtillatelser 
på lik linje med merdoppdrett 
i sjø. Nærings og fiskeri-
departementet har ferdigstilt 
regelverket for vederlagsfritt 
tildelinger av tillatelser til 
landbasert oppdrett.

Tradisjonelt har settefisken 
blitt oppdrettet i landanlegg. 
Settefisk fram til smoltstadiet, 
lever i ferskvann, noe som 
gjør at tilgang på ferskvann 
er viktig for disse anleggene. 
Settefiskproduksjoner er 
landbasert i Norge, mens 
matfiskproduksjonen skjer i 
flytende merdanlegg på sjø. 

Salten har gode naturgitte 
konkurransefortrinn, 
infrastruktur, kompetanse 
og teknologi for denne 
produksjonsmetodikk. Oppdrett 
av matfisk i landbaserte anlegg 
har vært prøvd forsøksvis, 
uten at dette har blitt en 
kommersiell suksess. De 
landbaserte anlegg for stor fisk 
i dag, er i all hovedsak avls eller 
forskningsformål. Det er knyttet 
en vesentlig merkostnad til å 
produsere i landanlegg kontra 
et tradisjonelt sjøanlegg.

Myndighetene har åpnet 
for etablering av såkalte 
postsmoltanlegg, som 

innebærer at innehaver 
av tillatelse til oppdrett av 
settefisk av laks og ørret 
kan få dispensasjon til å 
produsere settefisk opp 
til 1 kg. Dette åpner for et 
kombinasjonskonsept med 
landbasert produksjon fram til 
1 kg, for deretter å sette fisken i 
anlegg på sjø for videre påvekst 
fram til slaktestørrelse. Denne 
mellomfase-produksjonen på 
land vil gi en kortere omløpstid 
og høyere produksjon på 
sjølokalitetene. Denne form for 
produksjon er motivert av bedre 
miljømessig kontroll og ønske 
om økt produksjon

Postsmoltproduksjon på land, 
kan øke produksjonen med 
10-15 prosent, i tillegg vil 
lusproblematikken reduseres. 

Utvikling av ny teknologi – 
resirkuleringsanlegg (RAS) 
kan aktualiserer etablering 
av landbasert matfiskanlegg, 
eller anlegg der fisken har et 
forlenget liv på land. 

 Kommunene bør legge dette 
til grunn i sine vurderinger av 
arealplaner på land
Saltenregionen er stor 
region på settefisk, med en 
produksjon i dag på ca. 58 
millioner smolt. Anleggene 
er av de største i Norge, og 
anleggene bruker ny teknologi 
i sin produksjon. Utvikling 
innen teknologi for landbasert 
oppdrett har vært stor, og 

ny norsk teknologi har blitt 
utviklet og tatt i bruk. Dette har 
gitt norsk leverandørindustri 
internasjonal interesse.

Ny teknologi- eksponert 
oppdrett
Nærings og fiskeri-
departementet har utlyst 
utviklingskonsesjoner, som 
flere av havbruksselskapene 
i Salten har søkt på. Disse 
konsesjonene er vederlagsfrie. 

Det kreves en godt begrunnet 
ny teknologisk løsning for å få 
innvilget konsesjoner, som kan 
bidra til vekst og utvikling av ny 
teknologi i den blå industri. De 
selskapene som jobber med 
dette i Salten, har valgt å utvikle 
helt nye teknologiske løsninger 
for oppdrett i eksponerte 
områder, eller ny teknologi 
for å møte problematikken 
rundt lus og rømming. For 
å utvikle dette, kreves store 
kapitalinvesteringer og mange 
utfordringer. 

Noen av utfordringene er 
merdteknologi, pålitelighet, 
forutsigbarhet, logistikk og at 
fiskevelferden skal ivaretas 
under alle operasjoner og 
forhold.

Utviklingen av disse nye 
teknologiske konseptene er 
utviklet i samarbeid med andre 
næringer som skipsteknikk, 
offshore og forskning.

Landbasert oppdrett / ny teknologi
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Laks er den desidert største 
arten som oppdrettes i Norge 
og Salten i dag.

Andre arter, som rognkjeks, 
flekksteinbit og alger 
produseres også i Salten, men i 
mindre grad og delvis foreløpig 
på forsøksstadiet.

Rognkjeks er den tredje 
viktigste oppdrettsarten i Norge 
målt i verdi. Denne produseres 
som et hjelpemiddel til 
bekjempelse av lus.

Produksjonen av rognkjeks 
økte eksplosivt fra 2014 til 
2015. Totalt ble det solgt 11,8 
millioner oppdrettet rognkjeks i 
2015, mot 3,5 millioner i 2014.

I Salten er det en produsent 
av rognkjeks, men flere av 
matfiskprodusentene i Salten 
har rognkjeks produksjon i 
andre regioner til bruk også i 
sine anlegg i Salten.

I Salten er det også startet 
et anlegg for oppdrett av 
flekksteinbit. Dette er i nært 
samarbeid med forskningsmiljø 
i regionen. 

Flere selskap har begynt 
forsøksvis å dyrke alger. Dette 
er i en tidlig begynnerfase, og 
alt tilsier at potensialet er stort. 

Polarfisk AS har fått tildelt 
Norges første konsesjon på 
landbasert oppdrett av størfisk. 
Det planlegges oppstart av 
produksjon i Meløy kommune av 
både kaviar og fiskekjøtt.

Andre arter

Salg av oppdrettet rensefisk for bruk i lakselus bekjempelse. 
Antall i 1000 stk. og verdi i 1000 kroner. - Kilde: Fiskeridirektoratet.

Bruken av rensefiske er sterkt økende. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Flere arter
Bellona-lederen tar til orde for å produsere mer i havet, men ikke bare utvikle 
monokultur – én enkelt art. Miljøorganisasjonen har selv engasjert seg i dette 
arbeidet gjennom etableringen av Ocean Forest. Ved en lakseoppdrettslokalitet i 
Øygarden kan en også produsere blåskjell og tare.

– Uten å bruke mer fôr kan vi høste mer biomasse, sier Solveig van Nes.

Lokaliteten utnytter ekskrementer fra oppdrettsfisken, 
som resirkuleres til bruk av gjødsel for både blåskjell og tare.

– Vi bruker negative effekter og filtrerer vannet. 
I tillegg fanges klimagevinster ved at algene fanger CO2.



26



27



Bodø kommune
Postboks 319, 8001 Bodø 

Telefon: 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

Layout: Tor-Eirik Akselsen
Grafiker, kommunikasjon



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/8830     
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Sak nr.   Dato 
072/17 Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017 
049/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma - Arild Tansø 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune skal overta gnr. 119 gnr.261 i Sulitjelma for sanering av et 
falleferdig hus på eiendommen. Eiendommen overtas vederlagsfritt. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune skal overta gnr. 119 gnr.261 i Sulitjelma for sanering av et 
falleferdig hus på eiendommen. Eiendommen overtas vederlagsfritt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune skal overta gnr. 119 gnr.261 i Sulitjelma for sanering av et 
falleferdig hus på eiendommen. Eiendommen overtas vederlagsfritt. 

 
Sammendrag: 
Saken ble behandlet i planutvalget 22.11.16, der det ble vedtatt at eiendommen skal overtas av Fauske 
kommune for sanering av falleferdig hus på eiendommen. Det har fremkommet nye opplysninger 
knyttet til eierforhold, der Arild Tansø har kjøpt eiendommen hos Knut Moen, for kr 15,- samt betalt kr 
2000,- for tinglysning, som ikke ble utført.   
 
Saksopplysninger: 
Saken ble behandlet i planutvalget 22.11.16. Det ble vedtatt at eiendommen skal overtas av Fauske 
kommune for sanering av falleferdig hus på eiendommen.  
 
Det har fremkommet nye opplysninger knyttet til eierforhold, der Arild Tansø inngikk avtale om kjøp av 
eiendommen hos Knut Moen, for kr 15,- samt at han skulle betale kr 2000,- for tinglysning.  
 
 
Saksopplysninger: 
Knut Moen er tinglyst eier av Coop-villaen. Fauske kommune har tidligere vedtatt å overta gnr. 119 bnr. 
261 for sanering av falleferdig hus på eiendommen.  



 
Det er ikke gjennomført tinglysing av eiendommen som avtalt og det må derfor legges til grunn at 
eiendommen aldri reelt ble overtatt av Arild Tansø. Tansø ønsker ikke å overta eiendommen.  
 
For å sikre en rask rivning og kontroll over tomten bør kommunen overta eiendommen, noe som 
vurderes fortsatt som beste løsning. Det er også den enkleste og mest ryddige fremgangsmåte. 
Eiendommen vil også da senere kunne selges som tomt.  
 
Alternativet er å gi forlegg og deretter gjennomføre rivning, jf. plan- og bygningsloven §§ 32-7 og § 32-8. 
Dette er en mer komplisert gjennomføringsmåte og sikrer heller ikke kommunen den «plussverdi» 
tomten vil kunne ha etter rivning, herunder kontroll over hva tomten skal brukes til.  
 
Salg forutsetter samtykke fra arvingene. Arvingene har samtykket til overtagelse.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ved å overta eiendommen vil prosessen bli enkel og ryddig. Ved en evt overtakelse av eiendommen vil 
det påløpe rivningskostnader som kommunen må inn å dekke. Antatt kostnad til dette er det vanskelig å 
anslå, men et sted mellom 05 til 1 mill. kroner må man påregne. Sak til rivningskostnadene vil komme 
som egen sak når det er innhentet tilbud på dette. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
051/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 
050/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 2017 - 2020 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 23.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 051/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Vedlegg: 
09.05.2017 Strategier SMIL og NMSK 2017 - 2020 1349071 
 
Sammendrag: 
Kommunen skal vedta nye tiltaksstrategier for 2017 – 2020 i forbindelse med tildeling av midler etter 
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket og Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (NMSK) . 
 



Saksopplysninger: 
Ansvaret for Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ble fra 1.1.2004 overført til kommunene. 
Grunnlaget for bruk av midlene er «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL), 
«Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» og «Forskrift om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» (NMSK) som ble vedtatt av Landbruksdepartementet 
4.2.2004. 
 
Virkemidlene tildeles kommunene via Fylkesmannsembetene. Fylkesmannen skal fordele midlene til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket sammen med midlene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i en årlig 
disposisjonsramme til kommunene. I fordelingen av midlene skal det ikke spesifiseres særskilte rammer 
til bestemte tiltak, men det skal framgå hvilke formål/tiltak det kan gis tilskudd til. Rammen til den 
enkelte kommune skal fastsettes ut fra flerårige tiltaksstrategier som kommunene utarbeider. 
 
Fauske kommune har revidert tiltaksstrategiene flere ganger, senest i 2013 i sak 026/13 i plan- og 
utviklingsutvalget og sak 031/13 i kommunestyret. 
 
Det ble avholdt møte med faglagene i landbruket den 25 april 2017. Møtet konkluderte med at 
strategiene, med noen endringer, kunne videreføres i en ny 4 – års strategiperiode. Strategiene legges 
fram for godkjenning. 
 
Foreslåtte satsingsområder for jordbruket i miljømessig sammenheng er knyttet til kulturlandskapet og 
jordbrukets miljøverdier. Det skal arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og 
legge til rette for at allmennheten skal få oppleve et vakkert og variert kulturlandskap, samt ivareta 
kulturminner og kulturmiljøer.Tiltak som hindrer eller reduserer forurensning til bekker og vassdrag vil 
også bli prioritert. 
 
Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisningsfelt samt 
skogreising, suppleringsplanting og motormanuell 1. gangs tynning i granskog. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen har gjennomført en ny rulleringsprosess der faglagene i landbruket ble invitert til møte den 
25. april 2017. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad kunne videreføres i en ny periode. 
Noen endringer er gjort i bl.a hht endring av forskriftene. 
 
Ordningen er lite byråkratisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruket er flest søknader 
innen ordningene «Motvirke gjengroing» og «Tilretteleggingstiltak». I skogbruket er tilskuddsmidlene i 
hovedsak prioritert brukt til skogreising og rydding. 
 
En endring av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innebærer at det nu kun kan gis 
tilskudd til foretak som oppfyller vilkårene i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 2 og § 
4. Hvis søker ikke er er eier må det foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier. 
 
For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brukt fullt ut det enkelte år, vil det være 
nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruken av midlene hvis det skulle 
vise seg nødvendig 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
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Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i 
Fauske kommune 2017 - 2020 
 
Bakgrunn 
 
 
Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) 
med virkning fra 1.1.2004. Kommune må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne 
grunnlaget for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene.  
 
Strategier for miljø- og næringstiltak skal rulleres hvert 4. år Fauske kommune har utarbeidet 
4-års strategier for periodene 2005 – 2008,  2009 – 2012 og perioden 2013 – 2016. 
Strategiene er i stor grad videreføring av strategiene fra forrige periode.  
 
Til grunn for de lokale prioriteringene ligger følgende: 
 

• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket 
• Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 
• Miljøprogram for landbruket i Nordland 
• Møte med fagorganisasjonene i Fauske kommune 25 april 2017  
 

 
Jordbruk 
 

Beskrivelse av jordbruksforholdene i Fauske kommune 
 

Jordressursene 
Berggrunnen i Fauske består i hovedsak av glimmerskifre, glimmergneis, kalkspatmarmor og 
dolomittmarmor.  Rundt Sulitjelmavassdraget finner en kalkglimmerskifer og kalkfylitt.  
Dette er bergarter som gir opphav til et næringsrikt og lite surt jordsmonn og dermed gode 
vekstforhold i skog og mark.  Rishaugfjellet med omland og fjellet vest for Valnesfjord består 
av granitt og granodioritt.   

Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn.  Av det totale landarealet på i 
overkant av 1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv 
skog.            

Med unntak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første 
rekke temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder om vinteren, 
kombinert med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes.  

Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil vente ut fra geografisk 
beliggenhet.  Sammenlignet med Bodø er veksttidas lengde bare to dager kortere og det er 
mer klarvær i vekstsesongen. Sammenlignet med Værnes er middeltemperaturen i 
vekstsesongen 1.3 °C lavere, mens andelen klarvær er på samme nivå.  Veksttida er normalt 
19 dager kortere i Fauske enn på Værnes og 25 dager kortere enn på Ås i Akershus (Tabell 2).  

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra 
år til år.  Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk.  
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Kommunen har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner.  Dette gir 
særlige fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker.  Stort 
befolkningsgrunnlag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode 
muligheter for friluftsliv og turisme.  Samtidig må en være oppmerksom på de begrensninger 
som hensynet til tradisjonelt landbruk og slitasje på naturen legger på slik aktivitet. 

 

Aktiviteten i jordbruket 
Jordbruk og hagebruk er samlet sett den største landbruksproduksjonen i Fauske. I august 
2011 var det totalt 62 søkere om produksjonstilskudd i jordbruket mens det i august 2016 var 
redusert til ca 50 søkere. Vi har i denne perioden hatt en nedgang på 5 melkeprodusenter. En 
del har lagt om fra husdyrhold til kun planteproduksjon eller fra melkeproduksjon til 
storfehold. Vi har også noen potet- og bær-/grønnsakprodusenter. Husdyrproduksjonen er 
likevel viktigst både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting.  

I området øst for Fauskeeidet skaper rovdyr problemer i forhold til beitebruken.  Det er satt i 
verk tiltak i samarbeid med  Fylkesmannens miljøvernavdelingen  som omfatter  oppsetting 
av sperregjerde for å hindre at sauen trekker inn i de mest rovdyrutsatte områdene. I løpet av 
de siste årene er det også registrert gaupe og tap av sau forårsaket av gaupe i vestsiden av 
kommunen. 

 
Miljømessige utfordringer 
Fauske er en betydelig landbrukskommune. Landbruket har betydning langt utover den 
verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til  
sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av 
kulturlandskapet.   
 
I Fauske kommune er grunneiersamarbeid organisert gjennom 18 grunneierlag/utmarkslag 
som dekker praktisk talt hele kommunen. Alle lagene er samlet i et utmarksråd. Dette gir 
kommunen et unikt utgangspunkt og gjør grunneierne godt rustet til å utvikle samarbeidstiltak 
innen næring, rekreasjon og bevaring av kultur- og artsmangfoldet.  
 
Gjengroing 
Kulturlandskapet er skapt av generasjonens skjøtsel og bruk av arealene gjennom 1000 vis av 
år. Kulturlandskapet er ikke statisk og det som er skapt gjennom århundre trues nå på grunn 
av endrede driftsformer og nedleggelse av bruk. Kravene til rasjonalisering og effektivitet har 
medført store endringer i landskapet med gjengroing og tap av variasjon og mangfold som et 
resultat.  
 
Den mest iøynefallende siden er den estetiske. Det folk flest ser er at mark som ikke blir 
høstet enten med slått eller beite gror igjen, og tilgjengeligheten blir vanskelig for turgåere og 
sopp- og bærplukkere. Det kulturlandskapet som brukes som rekreasjonssted blir etter hvert 
borte.  
 
Mindre synlig men ikke mindre viktig er kulturlandskapets betydning for artsmangfoldet 
innen både plante- og dyreriket. Gjengroing og mer ensformig jordbruksdrift har endret 
livsbetingelsene for plante- og dyrelivet.  
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Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet. 
Kulturlandskapet er en viktig trivselsfaktor for allmennheten. Opinion med innsikt i og 
forståelse for verdien av kulturlandskapet, hvordan det er blitt til og hvordan det forvaltes vil 
kunne være gode støttespillere når kulturlandskapet blir truet.  
 
Informasjon og holdningsskapende arbeid bidrar til å øke allmennhetens kunnskap om 
sammenheng og verdier i naturen. En del av dette arbeidet vil være å gi folk positive 
opplevelser og øke tilgjengeligheten til kulturlandskapet.   
 
Bonden er ikke bare produsent av mat men produserer og forvalter også miljøgoder. Både i 
bygdemiljøet og blant folk flest må det skapes bevissthet om hvilke verdier vi har og må ta 
vare på, før det er for seint.  
 
Registrering av verdier 
Kartlegging av verdier i kommunen, kulturminner, kulturmiljøer og verdifulle kulturlandskap 
er nødvendig for å kunne danne seg et bilde av hvilke verdier som finnes og finne fram til 
områder som utmerker seg og som er av spesielt høg verdi. Gjennom god kartlegging vil vi få 
dokumentert hva som finnes av verdier og vi vil være bedre i stand til å prioritere og rette 
innsatsen mot  de mest verdifulle områdene.  
 
Andre viktige forhold 
Kommunen har flere viktige miljømessige utfordringer som det må settes fokus på. Noen av 
disse kan vi arbeide med gjennom annet regelverk og ordninger.  
 
Jordvern.  
Presset på jordbruksarealene er størst i tettstednære strøk, men vi registrerer også en viss 
interesse for spredt bebyggelse. I kommuneplanens arealdel er det satt av områder hvor en 
tillater spredt boligbygging. Utfordringen ligger i å håndheve planen slik at det ikke gis 
mange dispensasjoner.  
 
Bosetting i hele kommunen. 
Vedlikehold og skjødsel av kulturlandskapet er avhengig av at det opprettholdes aktiv 
jordbruksdrift i bygdene. Større og færre bruk medfører at landbrukets betydning for 
bosettingen i bygdene reduseres, betydningen av annen fast bosetting i bygdene bidrar til å 
opprettholde bygdemiljøet og offentlige servicefunksjoner. Å opprettholde bosetting i hele 
kommunen er et viktig virkemiddel for å forvalte natur- og kulturlandskapet.  
 
Avfallshåndtering.  
Oppsamling av skrot på egen og andres eiendom og villfyllinger er et generelt problem i 
kommunene. Fauske kommune er i en startfase når det gjelder å utvikle en strategi for å 
håndtere slike saker på en offensiv måte og utvikle forebyggende tiltak. Avfallshåndtering på 
gårdsbruk skal inngå som et element i miljøplanene som skal utarbeides på hvert bruk. 
 
 
Satsingsområde for miljøtiltak i jordbruket 
 
I en 4-års periode vil kommunen rette innsatsen mot konkrete tiltak innen prioriterte områder. 
Kommunen vil konsentrere bruken av midlene og prioritere tiltak som rettes mot områder 
hvor utfordringene er størst og hvor en forventer å kunne oppnå resultater. 
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Nytt fra 01.01.2017 er at det er eiere eller leietakere på landbrukseiendom, der det foregår en 
tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd. 
 
Satsingsområde 1: Motvirke gjengroing 
 
Formål: Holde kulturlandskapet mest mulig åpent gjennom å legge til rette for 

beiting og mekanisk rydding. Området skal ha kvalitet utover å være 
viktig som rent beite.  

 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer. 
 
Tilskuddsats:   Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 45.000,- 
Behov 2018-2020:      «   50.000,- 
 
 
Satsingsområde 2: Tilretteleggingstiltak 
 
Formål: Legge til rette med tiltak som bedrer mulighetene for allmennhetens 

ferdsel til fots og opplevelse av et variert og vakkert kulturlandskap. 
 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer. 
 
Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 40.000,- 
Behov 2018-2020:      «   40.000,- 
 
 
Satsingsområde 3  Kulturminner og kulturmiljøer, inkludert           
                                                                       verneverdige bygninger 
 
Formål: Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, samt istandsetting av 

verneverdige bygninger der formålet med istandsettingen kan være å 
legge til rette for næring og eller ta vare på gamle bygge- og 
næringstradisjoner. 

 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer 
 
Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 40.000,- 
Omfang 2018-2020:   «   50.000,- 
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Satsingsområde 4: Forurensningstiltak 
 
Formål: Redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp for å 

redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere 
forurensende utslipp fra jordbruket. 

 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer 
 
Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 25.000,- 
Behov 2018-2020:      «   30.000,- 
 
 
Skogbruk 
 

Beskrivelse av skogbruksforholdene i Fauske kommune 
 

Skogressursene 
Fauske kommune ligger i et område hvor bjørk er det dominerende naturlige treslag.  
Lauvskogen dekker ca. 130.000 dekar av det produktive skogsarealet i kommunen.  Det 
finnes også spredte forekomster av naturlig furuskog. Granskogen er plantet og forynger seg i 
motsetning til den allmenne oppfatning,  naturlig når den blir gammel nok. Det er plantet over 
30.000 dekar norsk gran og vel 1.000 dekar andre bartreslag.  Gjenstående areal som er egnet 
til skogplanting er anslått til omkring 15.200 dekar. 

Det foreligger ingen nøyaktig skogstakst som viser bonitetsfordelingen for skogsmarka i 
Fauske kommune. Boniteten angir arealets evne til å produsere skog ut fra klima og jordbunn. 
Kommunens skogforvaltning har foretatt en vurdering av det økonomisk drivbare arealet og 
kommet frem til at omkring 30 % har høy, 50 % middels og 20 % lav bonitet.  

Produktiv skogsmark er definert som arealer med en gjennomsnittlig produksjonsevne for 
skogsbestandets omløpstid på min st 0,1 fastkubikkmeter pr. dekar og år.  Det er mye 
brattlendt skogsmark i kommunen, og nærmere 15 % av den produktive skogen er regnet som 
ikke drivbar etter dagens driftsmetoder og krav til inntjening.  En grov oppmåling viser at  det 
økonomisk drivverdig arealet er på i overkant av 140.000 dekar.  Av dette er over 100.000 
dekar lauvskog. 

Årlig løpende tilvekst for granskogen i kommunen er beregnet til vel 19.000 fastkubikkmeter. 

Årsmelding og statistikk fra kommunens skogforvaltning gir en oversikt for utviklingen innen 
skogbruket. Tilstanden for yngre plantefelt er stort sett god, men det er likevel behov for 
fjerning av lauvkratt og lauvskjerm i en del områder. 

 

Aktiviteten i skogbruket 
Den organiserte skogplantingen har lange tradisjoner i kommunen.  Det første såkalte 
fredsskogfeltet ble påbegynt i 1908 med tilplanting av 1 dekar. De såkalte fredsskogfeltene 
dekker i dag et areal på 2.100 dekar.   Planteaktiviteten (fredskogplantingen) holdt seg under 
100 dekar pr. år frem  til 1954.  I perioden 1954 til 2014 ble det plantet 29.409 dekar med en 
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årsrekord på 2.528 dekar i 1963.  I de etablerte granfeltene blir det etter hvert stort behov 
for tynning. 

En del av den eldre lauvskogen er noen steder i ferd med å råtne ned og bør slik sett avvirkes 
snarest mulig.  Det er også et behov for tynning i yngre lauvskog der denne står tett. 

Det hogges bartrevirke til sagbruk og papirproduksjon og lauvtrevirke og dels bartrevirke til 
brensel og produksjon av ferrosilicium.  Hogst til brensel har i mange år vært størst. I år 2007 
ble det imidlertid en endring i dette idet det ble gjennomført uvanlig mye salgshogst i flere av 
de eldre granfeltene i kommunen. Dette medførte at salgshogsten til industri og vedsentraler 
samlet nesten nådde 6.000 fm3 (5.510 bartretømmer og 372 lauvtretømmer).  

Det er større etterspørsel etter trevirke i området enn det som avvirkes.  

Det er laget prognoser som viser forventet produksjon av tynningsvirke og sluttavvirket 
tømmer fra plantet gran i årene fremover.  Prognosen bygger på forutsetningen om middels 
bonitet og at sluttavvirkning foretas når trærne er 80 år gamle. I praksis vil nok en del 
plantefelt kunne hogges allerede i en alder av 70 – 75 år p.g.a. god skogbonitet. Det har 
faktisk vist seg i praksis i de senere år at skogsentreprnører sluttavvirker granfelt allerede i en 
alder av mellom 50 og 60 år, noe som er for tidlig og medfører at skogeier får økonomisk tap 

Prognosen viser at behovet for tynningshogst øker sterkt fra 2008 og holder et høyt nivå frem 
til omkring 2023 (Figur 1).  Samtidig øker potensialet for sluttavvirkning som får en kraftig 
stigning fra ca. år 2031 og når en topp på i overkant av 79.000 fastkubikkmeter pr. år omkring 
år 2040.  I praksis vil hogstforløpet ikke komme til å forløpe slik det fremgår av figur 1.  
Hogsten vil jevne seg mer ut over tid og heller ikke bli samlet sett fullt så stor som figuren 
viser. 

Det er lagt ned betydelige innsats og midler i bygging av skogsveier.  Pr. 1. januar 2015 er det 
bygd omkring 126 km traktorvei og 10 km bilvei i hele kommunen.  Det foreligger forslag til 
bygging av ytterligere 132 km traktorvei og 6 km bilvei. Det er nå utarbeidet en hovedplan 
for skogsveier i kommunen.  I denne blir det lagt større vekt på å bygge bilveier og noe 
mindre vekt på traktorveibygging enn i tidligere skogplaner. Eksisterende og planlagte veier 
vil betjene i overkant av 140.000 dekar økonomisk drivverdig skog.  Se figur 2. 

Alpin skoggrense i Fauske ligger mellom 350 - 640 meter over havet.  På grunn av 
forholdsvis beskyttet beliggenhet er skadelig påvirkning fra sjørokk og vind relativt liten.  
Denne påvirkningen kan normalt sees innen en avstand på 50 meter fra sjøkanten. 
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Figur 1.  Prognose for sluttavvirkning og tynning i granskog i Fauske fra 2000 til  2055     
Akkumulert kurve.(Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske).  Akkumulert kurve. 

 
Skogbruket og miljøverdier 
Hele skogarealet i Fauske er definert som vernskog for å beskytte områder hvor skogen har 
stor betydning for lokalklimaet.  Dette fører til en generell meldeplikt for skogshogst med 
unntak for hogst til egen husholdning og for hogstflater under 5 dekar i nærmere angitte 
områder.  Dette innebærer ikke naturvern i vanlig forstand, men er å anse som et vern av 
skogbruksnæringens eget ressursgrunnlag hvor det også tas rimelig hensyn til andre berørte 
interesseområder. 
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       Figur 2. Skogsveibygging i Fauske kommune i tidsrommet 1987 – 2014 

. 

                       (Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske) 

 

Skogbruket berører store områder og har innvirkning på bruken av utmarksarealene. Plantefelt 
kan f.eks. føre til dårligere fremkommelighet og skjerme for utsiktspunkter.  Samtidig virker 
granskog lunende og gir både dyr og mennesker ly mot vær og vind og øker mangfoldet i 
skogen. Bygging av skogsveier fører til at store områder blir lettere tilgjengelig for 
allmenheten.  For reindriften skaper planting og økt tilgjengelighet for allmenheten problemer 
i enkelte områder.  Skogreisingen kan også komme i konflikt med jordbrukets beiteinteresser. 
Skogsveier kan imidlertid også være til god nytte for reindriften og deler av jordbrukets 
husdyrhold. 

Det er her viktig å huske på at skogreisingen på dramatisk vis øker skogarealenes økonomiske 
verdi. Det kan bli snakk om en 8 – 12 dobling av skogarealenes nettoverdi. Fauske kommune 
vil i fremtiden bli selvforsynt med tømmer til produksjon av trelast. 

Ser vi på skogbruket i Fauske kommune i forhold til miljøvern- og friluftsinteressene, så er 
det først og fremst skogreisingen med utstrakt planting av gran som kan sies å ha medført noe 
konflikt. Vi ønsker fortsatt å gjennomføre mer skogreising, noe som også vil være i samsvar 
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med sentrale myndigheters ønske om å bruke skogen til å binde mest mulig CO2. Ingen ting 
tyder likevel på at det vil bli det samme omfanget på skogreisingen som tidligere. 
 
Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og 
skogsdriften i tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker 
skogsdrift liten konflikt med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av 
vernskogbestemmelsene har kommunen og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år 
medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke 
spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i 
tilknytning til skogbruket. Skogbildet i kommunen er i liten grad preget av store markerte 
hogstflater. Skogbrukstiltak så som tynning i hogstklasse III og 
avstandsregulering/rydding i ungskogfelt (hogstklasse II) vil imidlertid i flere tilfeller 
kunne ha en positiv virkning for friluftslivet og i noen tilfeller for det øvrige miljøvern i 
skogen. 
 
Satsingsområder for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
 
De satsingsområdene som peker seg mest ut i tilknytning til skogbruket, er avstandsregulering 
og rydding i yngre skogreisingsfelt, skogreising, suppleringsplanting samt motormanuell og 
maskinell 1. gangstynning i granskog og skogsveibygging. Skogsveibygging samt drift i 
vanskelig terreng og i områder med lang transport, som er viktige tiltak i skogen, kan ikke gis 
tilskudd via de tilskuddsmidler kommunen anviser for staten. 1.gangstynning med 
hogstmaskiner vil normalt helller ikke kunne gis tilskudd via de statsmidlene kommunen 
anviser. 
 
Av de forannevnte satsingsområdene synes lauvrydding og avstandsregulering av yngre 
skogreisingsfelt å være viktigst. Dette er også av de meste rentable investeringer en skogeier 
kan gjøre i skogen.  
 
Skogreising medfører at lauvskog med forholdsvis lite stående volum og liten tilvekst pr. år 
og arealenhet blir erstattet med barskog, hovedsakelig gran som får betydelig større volum og 
tilvekst. Dette vil mangedoble verdien av skogarealet og samtidig medføre en vesentlig større 
CO2-binding i skogen. Slik skogreising må også anses som et viktig tiltak i skogbruket. I 
Fauske kommune er det en god del areal som egner seg til dette. 
 
Når det gjelder tilplanting og lauvrydding av hogstflater hvor det har blitt hogd barskog (for 
eksempel gran- eller furuskog), vil det være naturlig at skogeierne primært bruker avsatte 
skogfondsmidler til slike investeringer og at det ikke gis tilskudd til dette. Noen ganger kan 
det på grunn av tørke, smågnagerår o.a. bli en stor avgang i plantefelt slik at det må foretas 
suppleringsplanting. For å sikre at det vil være nok midler til slik supplering der det trengs 
mest, vil det være et viktig tiltak å yte tilskuddsmidler til suppleringsplanting utenom 
skogreising når avgangen i plantefeltet er større enn 40 %. Noe annet kan lett medføre at 
det etter hvert blir for dårlig utnyttelse av produksjonspotensialet i skogen. 
 
1-gangs tynningsdrift i større målestokk vil i praksis bli utført med hogstmaskiner og 
lassbærere. I slike tilfeller vil det normalt være mulig å kunne utføre tynningen med et lite 
økonomisk overskudd. Dermed vil det etter reglene ikke kunne gis tilskudd til slike drifter. 
Tynningsdrifter som derimot utføres motormanuelt vil vanligvis medføre et klart økonomisk 
underskudd. For å stimulere til at det også utføres slik 1-gangstynning, bør det gis 
tilskudd til slikt arbeid.  
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Satsingsområde 1:         Rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt   
Det er flere yngre skogreisingsfelt som bør ryddes for lauvkratt og dels også 
avstandsreguleres. En slik investering vil som regel nåværende skogeier ikke kunne få noen 
inntekter av. Det vil imidlertid gavne kommende generasjoner og samfunnet. Det foreslås at 
det ytes et offentlig tilskudd på 100 % til slik virksomhet i skogreisingsfelt. I 2.generasjons 
plantefelt vil det være naturlig at skogeier dekker slike kostnader med avsatte skogfondmidler. 
Det foreslås at det gis tilskudd til slik virksomhet på 40 dekar med en dekar kostnad på ca. kr. 
550,-. Dette vil gi en årlig tilskuddsutbetaling på kr. 22.000,- til rydding og 
avstandsegulering. 
 
 
Satsingsområde 2: Skogreising 
Det er fortsatt forholdsvis store areal som egner seg til skogreising i kommunen. Et av 
problemene med å foreta skogreising de senere år har vært å finne kompetente plantere samt 
noen som kan være arbeidsgivere i den grad skogeiere ikke kan plante selv. Dette problemet 
synes i tiden fremover å i en viss grad være løst ved at skogeierforeningen (Allskog) nå om 
sommeren har folk ansatt for å drive med skogplanting.  
Det bør i fremtiden hvert år kunne utføres skogreising med 100 % offentlig støtte på ca. 50 
dekar. Med en anslått middelkostnad pr. plante (plantekjøp, transport og utplanting) på 
kr. 6,50 vil dette med ca 200 planter pr. dekar medføre en årlig tilskuddsutbetaling på 
kr. 65.000,- til skogreising.  
 
 
Satsingsområde 3:  Suppleringsplanting 
I tilknytning til skogplanting, vil det jevnlig kunne oppstå forhold (tørke, frost, smågnagerår 
og lignende) som gjør at det blir mange skogplanter som dør. Når en slik avgang av planter 
blir forholdsvis stor, bør det foretas såkalt suppleringsplanting.  Hvis slik suppleringsplanting 
ikke blir foretatt, vil mye av den skogen som vokser opp bli for glissen og hullet til at 
skogarealene produksjonsevne blir skikkelig utnyttet. Det vil i slike tilfeller også bli bundet 
mindre CO2 med hensyn til klimasaken.  For å bidra til at slik suppleringsplanting blir utført, 
foreslås det at det gis 100 % tilskudd til all form for suppleringsplanting, også i 2. generasjons 
plantefelt hvor avgangen av planter er større enn 40 % og avgangen ikke skyldes dårlig 
planting/plantebehandling. Det foreslås tilskudd til årlig suppleringsplanting på ca. 20 dekar 
med 100 planter pr. dekar til en middelkostnad på kr. 9,- pr. plante. Dette gir en årlig 
tilskuddsutbetaling på kr. 18.000,- til suppleringsplanting. 
 
   
Satsingsområde 4: Motormanuell 1.gangstynning 
Motormanuell 1.gangstynning vil normalt økonomisk sett gå med underskudd. For likevel å 
stimulere til en del slik tynning i egen og andres skog, spesielt i mindre felt som kanskje ikke 
er så interessante for skogsentreprenører med hogstmaskiner; foreslås det et tilskudd på kr. 
75,- pr. fm3 som tas ut motormanuelt ved 1.gangstynning. Regner vi med at det utføres slik 
tynning på ca. 20 dekar årlig, vil det medføre en årlig tilskuddsutbetaling på kr. 7.500,- 
til motormanuell 1.gangstynning. 
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Vedlegg I 
 
 

OPPSUMMERING 
Behov for årlige kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 - 2020 
 
Fauske Kommune  
 

 
2017 

 
2018 - 2020 

SMIL – spesielle miljøtiltak i 
jordbruket 

kr 
 

150 000,- kr 170 000,- 

Investeringsstøtte til 
organiserte beitebruk 

kr  
   

kr  

Nærings og miljøtiltak i 
skogbruket 

kr 110 000,- kr 112 500,- 

Skogbruksplanlegging kr            0,- kr            0,- 

 
Sum 

 
kr 

 
260 000,- 

 
kr 

 
282 500,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted……………………………..Dato……………. Underskrift…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7185     
 Arkiv sakID.: 17/53 Saksbehandler: Terje Valla 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
010/17 Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017 
035/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 
047/17 Formannskap 06.06.2017 
051/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Erikstad skole og barnehage 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to avdelingene 
nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage 
(rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges Vestmyra 
barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med fellesgarderobe for 
begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 2017. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to avdelingene 
nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med fellesgarderobe for 
begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 2017. 

 

 
Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
AMU- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to avdelingene 
nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med fellesgarderobe for 
begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 2017. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
1. tillegg  ... og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 

Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage (rød) og 
Finneid skole vurderes. 

For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges Vestmyra barnehage 
(hvit) til voksenopplæring. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
FL's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 
OPKU- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to avdelingene 
nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage 
(rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges Vestmyra 
barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med fellesgarderobe for 
begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 2017. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 



Ottar Skjellhaug (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 047/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to avdelingene 
nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage 
(rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges Vestmyra 
barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med fellesgarderobe for 
begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 2017. 

 
Vedlegg: 
30.05.2017 TS-Notat Fauske - Erikstad med vedlegg 20170509 1351142 

11.05.2017 Samledokument tilbakemeldinger sak Erikstad skole-barnehage 1349218 

22.05.2017 Erikstad Skole og Barnehage, Alternativ 1 og 2 1350107 

22.05.2017 Mulithetsstudie personalet skole og felles personalrom 1350108 

22.05.2017 Erikstad skole og barnehage, Alternativ 3 1350109 

14.06.2017 Notat til sak 1353035 
 

Sammendrag: 
 
Erikstad barnehage: 
 
Barnehagen flyttet ut av sine leide lokaler i bowlinghallen og ble etablert i brakkerigg på 
parkeringsplassen til skolen i 2009 som en midlertidig løsning for en antatt periode på 2-3 år. Den har nå 
vært i bruk sammenhengende i 8 år i påvente av vedtak rundt en permanent løsning for barnehagen.   
 
 
KOM 187/16: Vedtak om strategisk arealforvaltning for oppvekstområdet: 
 
Kommunestyret vedtar i sak 187/16 følgende punkter som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende delpunkter 
hver for seg:  
 

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

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

rommet.  



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

skole.  

 
4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  

 
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for etablering av Familiens hus. 

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

 
6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger iverksettes så raskt som 

mulig når nye lokaliteter står klare til bruk.  

 
Sak om Erikstad skole og barnehage er knyttet til utredning og vedtak til punkt 1 og 4 i sak 187/16. 
 
 
 
KOM 179/16. Opprettholdelse av 1. – 4. skole på Erikstad. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 179/16 følgende 
 

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

  
2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret 2016/2017.  

Elevene fra Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i hht 
opplæringsloven.  

 
3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en sak hvor man 

tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal bestå også i fremtiden. Det 
forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan grendehus reduseres betraktelig og at øvrige 
kommunale tjenester i leide lokaler blir overført til egne bygg. 

 
4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i hovedsak 

skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen legges frem som 
egen sak for utvalget. 

 
5. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og Erikstad 

innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 
Sak om Erikstad skole og barnehage har sammenheng med punkt 2 og 3 i vedtak 179/16. 
 
Vestmyra barnehage, hvit: 



 
Er et tidligere helsestudio som ble ervervet av kommunen tidlig på 90-tallet. Bygget huser i dag 3 
avdelinger, og har i en periode hatt 4. Bygget er i flere rapporter beskrevet som dårlig egnet til formålet 
og fremstår også slik hvis man sammenligner med andre barnehager i kommunen. Vestmyra barnehage 
– hvit (3 avdelinger) er en avdeling av enheten Vestmyra barnehage (totalt 6 avdelinger) som også 
består av Vestmyra barnehage – rød (3 avdelinger). Bygget huser også squash-hall og trenings sal for 
kampsport. 
 
 

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Prosess: 
 
Med bakgrunn i K-sak 179/16 har det vært en prosess rundt utredningen av de ulike mulighetene. 
Oversikten gir i hovedsak informasjon om de viktigste tidspunktene i prosessen. Det har vært en 
kontinuerlig prosess, hvor det har vært gitt fortløpende tilbakemeldinger på mail. Opprinnelig var saken 
tenkt overlevert politisk behandling i april. Tilbakemeldinger fra foresatte, der de ba om bedre tid, førte 
til at saken ble utsatt til møte i mai.  

 Prosess  
5.januar 
2017 

Informasjon til 
rektor/styrere om K-vedtak 

Oppstart utredning og tilbakemelding på 
rombehov for skole/barnehage er meldt ut.  

8.februar 
2017 

Befaring  Gjennomført befaring på styrer/rektornivå for å 
se på ledig areal og komme med innspill til 
løsninger. Oppvekst og kulturutvalget var også 
invitert.  

Januar 
2017 – 
mars 2017  

Møte(r) og elektronisk 
kontakt med arkitekt 

Det har vært møter og kontakt med arkitekt for å 
klargjøre om det er fysisk mulig å flytte 2, 4 eller 
5 avdelinger med barnehage inn i ledig areal i 
Erikstad skole. Bestillingen til arkitekt har vært 
basert på mulighetsstudie. Ulike skisser er 
utarbeidet for å se at det er nok areal og hvordan 
det kan se ut. Innspill fra skole og barnehage har 
blitt tatt med så langt som det har vært mulig.  

14.februar 
2017 

Informasjon til rektor og 
styrere om prosessen  

Informasjon om foreløpige skisser, ledig areal og 
hvordan man ser for seg at dette kan utnyttes. 
Informasjon om involveringsprosessen videre.   

Februar –
mars 2017 

Mulighet for ansatte i 
skole/barnehage og komme 
med tilbakemeldinger på 

Innkomne tilbakemeldinger er vurdert i den 
videre prosessen.   



skisseløsninger  
6.april 
2017 

Fellesmøter med ansatte og 
foresatte 

Fremlegging av skisser for å vise hvilke muligheter 
som er utredet og hvordan det kan se ut.  

1.mai 
2017 

Muligheter for ansatte, 
FAU, SU til å i 
tilbakemeldinger 

Både SU, ansatte og foresatte har hatt anledning 
å uttale seg i saken. Uttalelsene ligger som 
vedlegg.   

April 2017  Trafikksikkerhetsvurdering 
bestilt  

Ligger som vedlegg i saken  

April 2017 Geotekniske undersøkelser 
av uteområdet er bestilt 

Utføres i løpet av juni 

 
 
Avdelingsstørrelse 9/18 kontra 12/24: 
 
I dag er pedagognormen i barnehager gitt i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Det er fastsatt at det 
minimum skal være én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder 
per 7-9 barn når barna er under tre år. Formålet med regelen er å sikre at det finnes tilstrekkelig 
personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring, sosial 
tilhørighet og utviklingsstøtte, jf. barnehageloven §§ 2 og 3. Videre bidrar regelen til å sikre et godt og 
nært samarbeid mellom foreldre og personale til barnas beste, jf. §§ 1, 2 og 4. 
 
 I tillegg til pedagogisk bemanning har Fauske kommune i likhet med mange andre kommuner 
vedtektsfestet bemanningsnorm i barnehagen. I Fauske er bemanningsnormen 3 stk. 100% stillinger per 
18 barn når barna er over tre år, og 3 stk. 100% stillinger pr 9 barn når barna er under tre år.  
 
Regjeringen har varslet gjennom stortingsmelding 21 – Lærelyst og tidlig innsats, at de i løpet av våren 
2017 vil sende forslag om krav til grunnbemanning ut til høring. Det er allerede bevilget, gjennom 
statsbudsjettet for 2017, 172 millioner til flere barnehagelærere (halvårseffekt i år 2017), og ambisjonen 
til regjerningen er å øke kompetansekravene i barnehagene slik at flere av de ansatte må være 
barnehagelærere. I dette ligger det forslag om at pedagognormen skjerpes. Videre står det at 
iverksettelse vil bli omtalt i høringsnotatet. I Oslo er normen allerede innført fra høsten 2016. 
 
En økning i kravet til pedagogisk bemanning i barnehage vil få konsekvenser for Fauske kommune og 
dagens bemanningsnorm i barnehagene. Det finnes pr. nå 2 aktuelle alternativer for å imøtekomme et 
slikt krav.  
 

1. Fauske kommune beholder dagens gruppestørrelse i barnehagene på 9/18 barn pr avdeling, 
og endrer kompetansekravet til ansatte slik at det innføres 2 pedagoger og en fagarbeider pr 
avdeling. Dersom det innføres vil det gi en pedagogtetthet på 66 % i barnehagene. Dette vil 
imøtekomme forventede krav i forhold til økt pedagognorm i barnehagene, på samme tid vil 
det gi utfordringer knyttet til dagens ansatte som ikke har den nødvendige pedagogiske 
utdanningen.    

 
2. Fauske kommune øker gruppestørrelsen i barnehagene til 12/24, og tilsetter en ekstra 

pedagog til hver avdeling slik at det blir 2 fagarbeidere og 2 pedagoger pr avd. 
Pedagogtettheten vil da være 50 %. Dette vil også imøtekomme forventede krav i forhold til 
økt pedagognorm. Innføring av endrede gruppestørrelser kan få konsekvenser for dagens 
ansatte i barnehage, som ikke har den nødvendige pedagogiske utdanningen. 

 



 
I begge de nevnte alternativene beholdes normen på antallet barn pr. ansatt på hhv 3 og 6 barn alt etter 
om de er under eller over 3 år. 
  
En forutsetning for å øke gruppestørrelsen i barnehagene gjennom å ansette en ekstra pedagog er at 
arealet i barnehagen er stort nok til å gi rom for dette. Det har derfor i utredningen av antall avdelinger 
blitt vurdert gruppestørrelser på både 9/18 og 12/24 barn, der arealet på avdelingene har blitt 
hensyntatt. Erfaringer fra andre kommuner som har innført gruppestørrelser på 12/24 barn er stort sett 
positive (se vedlegg).  
I Fauske har ikke dette blitt utredet videre, ut over at det er opplyst i prosessen at det er varslet at det 
vil komme nye og strengere krav til økt pedagogtetthet i barnehagene, og at man også må ha dette med 
seg når det planlegges nybygg av barnehager/avdelinger.  
Tilbakemeldingene så langt fra noen barnehager tyder på at eventuell endring av normen oppfattes ulikt 
av barnehagepersonellet i kommunen, jmf tilbakemelding fra Erikstad og Vestmyra. 
 
Å planlegge avdelinger som kun har areal til 9/18 barn vil føre til at man ikke har noe annet valg enn å 
bytte ut en fagarbeider/assistent når/hvis økt pedagogtetthet må iverksettes og det ikke er areal 
tilgjengelig til å utvide avdelingene. 
 
 
Tre ulike alternativer er utredet: 
 

1. Skole + 2 – avdelings barnehage (12/24) 
2. Skole + 4 – avdelings barnehage (12/24) 
3. Skole + 5 - avdelings barnehage (9/18) 

 
· I alle alternativene flyttes alt av skolens virksomhet ut av 2, etasje og denne frigis til 

barnehageavdelinger og eventuelt personalavdelinger for de ansatte i barnehagen. 
Skolens virksomhet knyttes utelukkende til 1. etasje. 

· I alle alternativene forutsettes det at inngangspartiene barnehageavdelingene overbygges 
for beskyttelse mot vær og vind. 

· I alternativ 3 er det også tegnet inn et utbygg knyttet til 2. etasje som huser grov-
garderobe til 2 av de 4 avdelingene. 

 
 
Alternativ 1, to-avdelings barnehage i 2. etasje. 
 
Alternativ 1 innbefatter bygging av en to-avdelings barnehage samt personalfasiliteter for 
barnehagepersonell i 2. etg. på Erikstad skole (se vedlegg). I dette alternativet legges det opp til 1 små 
barns avdeling (0-3 år) som kan romme inntil 12 barn og 1 stor barns avdeling (3-6 år) som kan romme 
inntil 24 barn. Begge avdelingene vil ha tilgang til et fellesareal i midten med kjøkken, spiseplass og 
formingsareal.  
 
Personalrom, arbeidsrom, møterom og pauserom for barnehagepersonalet legges i samme etasje og det 
innebærer et etasjeskille mellom skole i 1. etasje og barnehage i 2. etasje. 
 
Alternativet innebærer at man flytter eksisterende drift på 2 avdelinger fra brakkeriggen og over i 
skolens 2. etasje. Avdelingene bygges med kapasitet for å ta imot 12 og 24 barn, og denne kapasiteten 
kan utnyttes ved å tilsette 1 ekstra pedagog pr. avdeling hvis det er et behov for flere barnehageplasser 



eller den bebudede lovendringen knyttet til pedagognorm trer i kraft og kommune velger å løse det med 
å utvide avdelingsstørrelsene. Avdelingene kan også benyttes som 9/18 og vil da fremstå som romslige. 
 
Alternativ 1 løser punkt 1 i KOM 187/16 
 
 
Alternativ 2, fire-avdelings barnehage. 
 
Alternativ 2 innbefatter ombygging av 2. etasje til 3 barnehageavdelinger med plass til 12/24 barn. I 
tillegg bygges det en avdeling i 1 etasje og personalfasiliteter etableres også i 1 etasje. Resultatet blir to 
små barns avdelinger (begge i 2 etasje) og 2 stor barns avdelinger (en i 1 etasje og en i 2. etasje). 
Avdelingene er arealmessige store nok til å romme 12/24 barn hvis man endrer pedagognorm.  
 
For alternativ 2 etableres arbeidsrom for barnehagepersonell i 1 etasje og det blir felles pauserom og 
møterom med skolens personale i lokalene som tidligere inneholdt klassene 5. – 7. 
 
Alternativ 2 oppfyller både punkt 1 og 4 i vedtak KOM 187/16 (under forutsetning av etablering av nok 
plasser) 
 
 
 
 
 
Alternativ 3, fem-avdelings barnehage. 
 
Alternativ 3 innbefatter ombygging av 2. etasje til 4 barnehageavdelinger med plass til 9/18 barn. I 
tillegg bygges det en avdeling i 1 etasje og som i alternativ 2 etableres personalfasiliteter i 1. etasje og 
det forutsettes sambruk med skolens personale for møterom/pauserom. Resultatet blir 3 små barns 
avdelinger med plass for 9 barn i hver og 2 stor barns avdelinger med plass for 18 barn i hver. 
 
For å få plass til disse løsningene i eksisterende areal er det nødvendig med en liten utbygging av 
grovgarderobe knyttet til 2 av avdelingene i 2. etasje (se tegning for alternativ 3). 
 
Alternativ 3 oppfyller både punkt 1 og 4 i vedtak KOM 187/16. 
 
OPPSUMMERT: 
 
Alt. 1:            
- Erikstad barnehage flytter inn med sine 2 avdelinger. 
- Skolen disponerer 1. etasje og barnehage 2. etasje. 
- Vestmyra hvit består i sin nåværende form. 
- Punkt 1 i vedtak 187/16 oppfylles. 

- Minimumskapasitet (9/18) = 9 små og 18 store. Maksimumskapasitet (12/24) = 12 små og 24 
store. 

 
Alt. 2: 

· Både Erikstad barnehage og Vestmyra hvit flyttes inn i skolen. 
· Det etableres 4 avdelinger med plass til 12/24 barn. Tre avdelinger i 2. etasje og en i 1. 

etasje. 
· Barnehagen legger også beslag på areal i 1 etasje og skolens ny-etablerte SFO 

base/altmulig-rom benyttes til barnehagedrift. 
· Punkt 1 og 4 i vedtak 187/16 oppfylles. 



· Minimumskapasitet (9/18) = 18 små og 36 store. Maksimumskapasitet (12/24) = 24 små 
og 48 store. 

 
Alt. 3: 

· Både Erikstad barnehage og Vestmyra hvit flyttes inn i skolen. 
· Det etableres 5 avdelinger med plass til 9/18 barn. Fire avdelinger i 2. etasje og en i 1. 

etasje. 
· Barnehagen legger også beslag på areal i 1 etasje og skolens ny-etablerte SFO 

base/altmulig-rom benyttes til barnehagedrift. 
· Punkt 1 og 4 i vedtak 187/16 oppfylles. 
· Kapasitet = 27 små og 36 store (bare 9/18 avdelinger) 

 Erikstad 
b.h. 

Vestmyra 
hvit 

Alt. 1 
min. 

Alt. 1 
maks. 

Alt. 2 
min. 

Alt. 2 
maks. 

Alt. 3. 

0 – 3 år 9 18 9 12 18 24 27 
3 – 6 år 18 18 18 24 36 48 36 
Sum 27 36 27* 36** 54*** 72 63 

 
 

*Da beholdes Vestmyra hvit og kapasiteten er den samme som før endring 
 
**Vestmyra hvit beholdes og kommunens totale kapasitet øker med 3 små og 6 store barn. 
 
***Erikstad og Vestmyra hvit har i dag en kapasitet på 27 + 36 = 63 barn. Vi ser av tabellen ovenfor at 
hvis alternativ 2 skal vedtas er det en forutsetning at man da etablerer 12/24 avdelinger. Hvis ikke 
reduseres kommunens totale kapasitet med 9 barn (63 – 54 = 9) 
 
 
Oversikt barnehageplasser øst / sentrum / vest: 
 
Hvis man ser på fordeling av barnehageplasser i Fauske sentrum i dag forholder den seg slik: 
 

· Erikstad-området har Erikstad barnehage med en små- og en stor barns avdeling med 
totalt 27 plasser samt Idrettsbarnehagen med 8 små og 22 store plasser. Samlet sum = 57 
barn. 

 
· Vestmyra området har Vestmyra barnehage med tre små- og tre stor barns avdelinger. 

Totalt 27 pluss 54 barn. 

Samlet sum = 81 barn. 
 

· Hauan området har Hauan barnehage med to avdelinger for til sammen 18 og 6 barn samt 
Lyngheia barnehage avd. Lyngheia med 3 avdelinger og plass til 45 barn. 

Samlet sum = 69 
 

· Finneid området har Lyngheia barnehage, avdeling Tinkeliheia med plass til ca. 30 barn 

Samlet sum = 30 barn. 



 
Litt utenfor sentrum av Fauske ligger både Kvitre barnehage med plass til 45 barn og Medås 
gårdsbarnehage med sine 5 avdelinger og plass til ca. 75 barn alt etter alder og om de teller som små 
eller store. 
 
Totalt sett har man da ca. 325 sentrumsnære barnehageplasser. Dette kan variere noe ut fra om man 
teller som små eller store barn. 
 
De fleste ønsker barnehager i nærområdet til der man bor selv om mange også velger barnehager ut fra 
innhold/kvalitet/profil og dermed i de aller fleste tilfeller lengre transportvei til levering/henting. 
 
Pr. i dag er plassene fordelt noenlunde jevnt utover de forskjellige sentrumsdelene i kombinasjon 
mellom private og kommunale barnehager. Vestmyra og Hauan området har flest, mens Finneid og 
Erikstad området har færrest. 
 
Etablering av Vestmyra barnehage – hvit, inn i Erikstad skole vil gjøre endringer til denne fordelingen i 
sentrumsområdene. Da vil tallene se slik ut: 
 
          Vestmyra:           81 – 36           = 45 
          Erikstad:          57 + 36           = 93 
          Hauan:                    uforandret          = 69 
          Finneid:          uforandret          = 30 
 
Ut fra tallene ser vi da at Erikstad og Hauan området vil ha flest plasser, mens Vestmyra og Finneid vil ha 
færrest. Det vil være av betydning for langsiktig planlegging av sentrumsutvikling og bosetting i de ulike 
områdene at dette tas med i betraktning ved beslutninger om hvor barnehager skal lokaliseres. Hvor vil 
det foregå ny-bygging, hvilke områder flytter det barnefamilier til og hvordan ser man som kommune 
for seg at demografien utvikler seg i et 5, 10 og 20 års perspektiv. 
 
 
 
 
Trafikk: 
 
Kommunen, alle ansatte og foreldrene til det enkelte barn er i fellesskap opptatt av trafikksikkerhet for 
våre barn og elever. Det er i forbindelse med utbyggingen av Vestmyra skole gjennomført 
trafikksikkerhetstiltak i området for å trygge skolebarns kryssing av riksvei 80, men det er ikke gjort noen 
tiltak direkte knyttet til Tareveien og skolens/barnehagens område. Hvis antall barn som skal leveres inn 
i området blir å øke er også de endrede trafikkmessige forholdene noe som må tas med i betraktningen i 
en sak som dette. Ut fra det er det bestilt en vurdering av trafikksituasjonen og forslag til eventuelle 
tiltak av Rambøll Norge AS (vedlagt rapport). 
 
Mengde og dimensjonering: 
I dag er innfartsåren til Erikstad skole og barnehage via Tareveien. I 2012 ble det gjort skiltvedtak om 
trafikk reguleringer ved skolen og det er innført 30 km/t fartsgrense langs hele Tareveien. Selve veien er 
6 meter bred og den har et tilhørende fortau på 3 meter langs hele strekningen fra krysset riksvei 80 og 
frem til parkeringsplass ved barnehagen. 
Skolen har i overkant av 60 elever og av disse er det 26 som ankommer med buss hver dag. 35 elever blir 
vanligvis kjørt til skolen og SFO, og noen bor så nært at de går til og fra.  
Erikstad barnehage har 27 barn fordelt på 2 avdelinger og Idrettsbarnehagen har ca. 30 barn. 
 
Rapporten fra Rambøll fastslår at dette utgjør ca. 240 envegs bilturer pr. døgn. Hvis barnehageandelen 



skal utvides med 36 barn fra Vestmyra barnehage – hvit, vil det kunne gi en økning på 140 turer 
(envegs). Totalt sett utgjør dette 380 turer pr. døgn men Rambøll anslår at det reelle tallet vil ligge 
nærmere 300 turer pr. døgn ettersom noen går til/fra. 
 
Tiltak: 
Rapporten trekker frem tiltak for å sikre at fartsgrense overholdes, samt diverse oppstramminger av 
noen av dagens forhold og forslag til etablering av krysningspunkt og fortau for å lede gang-trafikk. 
Rapporten omtaler også muligheter for å endre noe på eksisterende parkeringsforhold og hvordan man 
kan legge til rette for sikker parkering. 
 
Rapportens konklusjon: 
Rapporten konkluderer i punkt 2.2.1 med at Tareveien er godt nok regulert med fortau, men bør få 
fartsdempende tiltak i form av fartsdumper eller puter. 
Oppstramming av området fra gangfeltets slutt i krysset mot Nermoveien og frem til skolen er ønskelig, 
samt at man i et slikt område trenger å jobbe med både parkerings- og trafikk kultur til ansatte og 
foreldre for å sikre trygge løsninger i hverdagen.  
Tareveiens beskaffenhet regnes som godt dimensjonert i forhold til fartsgrense og trafikkmengde. 
 
For riksvei 80 er gjennomsnittlig årsdøgntrafikk ca. 6000 biler i døgnet, og en økning knyttet til 140 turer 
ekstra vil måtte regnes som relativ liten. 
 
 
Uteområdet / geoteknisk vurdering: 
Barnehagens uteområder skal være utformet slik at forskrift om miljørettet helsevern i barnehage 
ivaretas. Utemiljøet utformes slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt i lek og andre 
aktiviteter.  
 
I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt 
ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene (jf. Rammeplan for barnehagen). Utearealet bør som 
minstemål være seks ganger så stort som innearealene. Dersom disse kravene er vanskelige å oppfylle, 
må det tas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder hvilke parker og friområder som 
finnes i nærmiljøet, og hvordan barnehagen har tenkt å benytte disse. Barnas sikkerhet må i så fall vies 
spesiell oppmerksomhet. 
 
Utearealet på Erikstad skole er i overkant av 7760 m2 dersom vi følger tomtegrensen, i tillegg kommer 
friarealet ned mot havet, mot fotballbanen og akebakken. En barnehage med kapasitet på 12 små barn 
og 24 store barn (kun Erikstad barnehage) vil kreve et uteareal på rundt 960 m2. Og en barnehage med 
kapasitet på 24 små barn og 48 store barn (Erikstad og Vestmyra hvit 4 eller 5 avdelinger), vil kreve et 
uteareal på rundt 1920 m2.  Uansett hvilket alternativ som velges vil det være et romslig uteareal 
tilgjengelig for både skolens elever og barna i barnehagen. Utearealet må planlegges slik at det tar 
hensyn til at barnehagens areal må gjerdes inn, og atkomsten til både skole og barnehage må oppleves 
funksjonell.  
 
Det kommer sti ned til skolen fra Solvollveien/Erikstadhøgda. Dette er en ferdselsvei for elever som går 
til skolen, i tillegg til at den benyttes av andre også utenom skoletiden. Området på Erikstad er et 
populært område å gå turer og ferdes i. Ved planlegging av uteområdet til barnehage og skole, må også 
atkomsten til skole/barnehageområdet til gående ivaretas, slik at de fortsatt kan benytte seg av 
snarveier som slike stier legger opp til.  
 
Det som blir uteområdet til barnehage må tilpasses brukerne og det må legges til rette for skjermede 
områder for soveplasser og ulike aktiviteter. Det vil kreve noe masseforflytning, på samme tid gir et noe 
kupert uteområde mer utfordringer enn et helt slett og plant areal. Det har blitt tatt frem i prosessen at 



grunnen på Erikstad kan være en utfordring. Fauske kommune har tidligere gjennomført grunnboring i 
området der Erikstad skole ble oppført tidlig på 2000 tallet. Det vil likevel bli gjennomført ytterligere 
grunnboring og geoteknisk undersøkelse mer spesifikt der det nye lekearealet planlegges på baksiden av 
skolen (mot øst). Det er ikke snakk om nybygg i området, lekeapparater trenger begrenset med 
fundamentering i dybden, og den masseforflytningen som må skje skal ikke være av en slik art at det får 
konsekvenser for sikkerheten i og rundt området.  
 
Barns perspektiv: 
 
I alle saker som berører barn er det både riktig og naturlig å nærmere drøfte om og hvordan 
beslutninger påvirker barns oppvekstmiljø og barns lovfestede rettigheter. 
 
FN’s barnekonvensjon slår blant flere punkter fast at barns rettigheter omfatter at: 

· alle barn har rett til å bli hørt og tatt hensyn til, og  
· alle barn har rett til lek, fritid og skole. 

 
I den sammenheng kan «barna» her deles inn i 3 ulike interessegrupper: 

1. Barna i Erikstad barnehage 
2. Barna i Vestmyra barnehage – hvit 
3. Barna på Erikstad skole. 

 
For gruppe 1 er situasjonen at de har sitt barnehagetilbud i lokaler som hele tiden har vært ment å være 
midlertidige. Lokalene er ikke uegnet for sitt bruk, og de har ingen signifikant innvirkning på det 
pedagogiske tilbudet som gis i barnehagen. Over tid vil ikke bygningen og det tilhørende uteområdet 
fremstå som en varig, god løsning. Barna som går i selve barnehagen i dag har et godt, tilrettelagt 
pedagogisk tilbud og opplever nok ikke bygningsmassen stand som en utfordring som påvirker 
hverdagen. 
 
Hvis de lokaliseres inne i Erikstad skole økes standarden på bygningsmassen, avdelingene vil bli nye og 
bygd etter dagens standarder og uteområdet vil være nytt og tilpasset barnehagedrift.  
Hvis vedtaket blir slik at både Erikstad barnehage og hvit-barnehagen på Vestmyra skal samlokaliseres i 
Erikstad skole vil barna bli en del av et større barnehagemiljø enn i dag. Fra 2 avdelinger til 4 eller 5 
avdelinger. Dette regnes som en helt normal størrelse på en barnehage og hvert enkelt barn vil i 
hovedsak forholde seg til sin avdeling med 9, 12, 18 eller 24 barn.  
Samlet sett vil de motta et bedre tilbud enn i dag. 
 
For gruppe 2 er situasjonen mye den samme. Hvit-barnehagen er av både pedagogisk personale og 
personale med bygningsteknisk kompetanse beskrevet som dels uegnet til barnehagedrift etter dagens 
standarder. Også her mottar barna et godt, tilrettelagt pedagogisk tilbud på lik linje med barna i andre 
barnehager i kommunen og jeg tror ikke de i hverdagen opplever bygningsmassen som utfordrende. 
Uteområdet er noe slitt og i behov for oppgraderinger. Vestmyra barnehage består totalt sett av 6 
avdelinger (med mulighet for 7) og hvis barna flyttes til Erikstad vil de tilhøre en barnehage av 
omentrent samme størrelse.  
 
Alt etter hvor foreldrene er bosatt vil det kunne bli lengre transportvei, eventuelt at avstanden mellom 
hjem og barnehage blir så stor at det ikke lengre er aktuelt å gå/trille sammen med foresatte til 
barnehagen. I et folkehelseperspektiv regnes dette som negativt, men samlet sett vil denne gruppen få 
et fortsatt godt pedagogisk tilbud i lokaler og utearealer av mye bedre standard enn det de er lokalisert i 
nå. 



 
For gruppe 3 er situasjonen slik at de fleste elevene (2. – 4 klassingene) har vært en del av et større 
elevmiljø enn i dag. Skolens 5 – 7. klassinger er flyttet til Vestmyra skole, og elevtallet er betydelig 
redusert fra forrige skoleår. En reduksjon fra 136 til 66 utgjør en nedgang på 70 elever og litt over 50 % 
av det totale elevtallet. Skolens nåværende 1. – 4 klassinger er lokalisert i den delen av skolen som de 
har hatt tilhold i tidligere. 
 
Antall barn i bygget vil øke med et vedtak om å flytte inn barnehage. Antallet vil avhenge av vedtaket, 
men vil da være et sted mellom 27 og 72. Samlet sett vil ikke dette utgjøre flere barn enn ved tidligere 
drift, men det vil være et poeng at barnehagedrift og skoledrift er forskjellige ting, og en barnehage 
representerer mere lek, aktivitet og dermed mere støy enn tradisjonell skoledrift. I og med at Erikstad 
skole er bygget med åpen løsning vil det være en påvirkende effekt på den totale støy-belastningen i 
bygget og i den forstand det enkelte barns psykososiale miljø og den enkelte arbeidstakers arbeidsmiljø. 
 
 
Opprettelse av oppvekstsentre i kommunen: 
 
I Fauske kommune har vi før, og også i dag, eksempler på bygg hvor skole og barnehage sameksisterer. 
Hauan skole og barnehage har hatt dette i lang tid, og det er også gjort vedtak i kommunestyret på 
samlokalisering av skole og barnehage i Sulitjelma. Tidligere har også Kosmo oppvekstsenter vært et slikt 
eksempel. 
 
I løpet av de siste 6-7 årene er det gjort en rekke utredninger av opprettelse av oppvekstsentre 
nasjonalt. Det foreligger også noe forskning på området. Oppvekstsentre kjennetegnes ved at det er 
samlokalisering av barnehagedrift og skoledrift i samme bygning eller bygningsmasse. Disse vil i noen 
tilfeller være fysisk adskilt og i andre tilfeller ikke. 
 
Noe av det som fremholdes som positivt ved opprettelsen av oppvekstsentre er det naturlige 
samarbeidet som følger av en slik organisering. Bodø kommune oppsummerte følgende gode erfaringer 
fra andre oppvekstsenter i kommunen, da etablering av Misvær oppvekstsenter var oppe til politisk 
behandling: 
 

· God og trygg overgang fra barnehage til skole for ungene. Det kan forenkle kontinuitet i både 
tiltak for barn med spesielle behov, men også at faglige tema kan videreføres fra barnehage til 
skole. 

 
· Felles prosjekter (fra lesing og matematikk til felles avslutninger og sosiale arrangement). 

 
· Felles bruk av fasiliteter som gymsal, bibliotek, skolekjøkken m.m 

 
· Fleksibel bruk av personale – kommer både skole og barnehage til gode. 

 
· Samarbeid SFO og barnehage i ferier. 

 
Når det gjelder det fjerde punktet om fleksibel bruk av personalet, skal det sies at ansatte i skole og 
barnehage har ulike arbeidsavtaler. 



 
Det pekes dog på noen forutsetninger som bør være på plass og tas hensyn til i en prosess der skoler og 
barnehager slås sammen. Å samle flere aldersgrupper er positivt med tanke på at elevene utvikler 
empati og omsorg, men det krever også at en finner gode og funksjonelle løsninger som bidrar til et 
godt faglig og sosialt læringsmiljø. Dette vil kunne kreve ombygging av eksisterende bygningsmasse og 
endringer av uteområde. 
 
Det tar tid å etablere skole og barnehage i et felles bygg. Dette gjelder både opparbeidelse av fasiliteter, 
men også utvikling av godt samarbeid mellom ansatte i skole og barnehage. Skoler og barnehager 
representerer ulike kulturer og profesjonsutdanninger, som igjen betyr at endringer av holdninger i 
personalgruppa kan ta tid. Dette kan også være en utfordring, da Fauske kommune ikke vurderer 
samorganisering med felles ledelse i skole og barnehage, men kun samlokalisering.  
 
 
Fremdrift: 
 
Et endelig vedtak i kommunestyret 22. juni 2017 om hva Erikstad skole skal inneholde vil føre til at man 
kan jobbe frem anbudsgrunnlag og legge dette ut offentlig så snart som mulig etter ferieperioden er 
avsluttet.  
 

· Erikstad barnehage (2 avd) inn i Erikstad skole:  

etter vedtak 22 juni vil det kunne startes prosjektering i løpet av august. Prosjekteringstid 
1,5 mnd. Anbudsprosess vil ta ca. 1,5 mnd. totalt. Dette vil si at vi sannsynlig har kontrahert 
entreprenør før jul 2017, og kan få oppstart rundt nyttår 2017/18. Forventet byggetid 
innvendig: 6 – 8 mnd. Uteareal vil være gjenstand for samme tidsløp i forhold til 
prosjektering og konkurranse. Oppstart uteareal ca. mai 2018, ferdigstillelse 
september/oktober 2018. 
 

· Erikstad barnehage (2 avd) og Vestmyra barnehage – hvit inn i Erikstad skole:  

Hvis det skal omgjøres til flere avdelinger i skolen (4 – 5 avd.) vil det naturlig være lengre 
byggetid i og med at større del av arealet blir tatt med. Utearealet blir stort sett det samme 
som for kun Erikstad bhg. Selv om arealet som skal være forbeholdt barnehage blir større. 
Innearbeidet kan være ferdigstilt med innflytting desember 2018. 
 

Dette er estimerte anslag i og med at vi også er avhengige av våre leverandørers kapasitet, men ved 
normalt forløpende prosesser er de ikke urealistiske. Prosjektets entreprisemodell er planlagt 
gjennomført som totalentreprise. Dette begrunnes i hurtig prosjektgjennomføring, samt at det vurderes 
at det ikke er ekskluderende for lokalt næringsliv å kunne konkurrere på denne leveransen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oppsummering tilbakemeldinger: 
 
Det har kommet inn 11 tilbakemeldinger til saken fra ansatte, tillitsvalgte og foreldre. De som har uttalt 



seg er følgende: 
 

· Fagforbundet 
· Utdanningsforbundet 
· Fagforbundet og Utdanningsforbundet ved Erikstad skole 
· Medbestemmelsesmøte ved Vestmyra barnehage 
· Fagforbundet, Utdanningsforbundet, verneombud, teamleder og rektor Erikstad skole 
· Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole 
· FAU Erikstad skole 
· Samarbeidsutvalget ved Erikstad barnehage 
· FAU ved Erikstad barnehage 
· SU Vestmyra barnehage 
· FAU Vestmyra barnehage 

 
Det er i stor grad enighet om at alternativ 1 er den beste løsningen. 
 
Innsigelsene til alternativ 2 og 3, med flytting av Hvit avdeling Vestmyra barnehage i tillegg til Erikstad 
barnehage inn i Erikstad skole, er i hovedsak: 
 

· Trafikksikkerhet ved økt trafikkmengde. 
· Folkehelse ved at konsentrasjon av barnehageplasser på Erikstad vil medføre at flere som bor 

på Vestmyra må benytte bil for å levere i barnehagen. 
· Kostnader ved ombygging. 
· Kvalitet ved trygge rammer og voksentetthet dersom avdelingene økes til 12/24 barn. 

 
En av konsekvensene ved alternativ 2 og 3 er at deler av 1. etg på Erikstad skole blir berørt. Fra ansatte 
og SU ved Erikstad skole bemerkes det at undervisningsområdenes utforming (åpen løsning) både gir 
rom for fleksibilitet, men også har noen begrensninger. For en optimal hverdag kreves det bruk av både 
spesialrom og amfiet. I dette ligger at skole og barnehage må ha et klart skille, der skole har behov for 
hele 1. etg for å ivareta skolens pedagogiske plattform. 
 
Fra FAU på Vestmyra bemerkes det at konsentrasjon av barnehageplasser på Erikstad ikke er heldig, 
fordi barnetettheten tilsier at det er behov for en stor barnehage på Vestmyra. 
 
Det bemerkes fra Utdanningsforbundet og FAU ved Vestmyra barnehage at avdeling Hvit ved Vestmyra 
barnehage bygningsmessig ikke er godt egnet som barnehage, og at det vil kreve renovering/tilpasning 
dersom avdelingen forblir på Vestmyra.  
Fagforbundet bemerker at det må sees på andre eide lokaler som kan være mulig å plassere avdeling 
hvit ved Vestmyra barnehage, dersom den ikke flyttes til Erikstad. 
 
Det har også kommet innspill til arkitektforslaget til alternativ 3, der det foreslås et nytt alternativ med 2 
stk. 3-6 års avdelinger i 1. etg. og 3 stk. 0-3 års avdelinger i 2. etg. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Drøfting av fordeler/ulemper for BÅDE skolen og de ulike barnehagene. 
 
I en sak som dette er det mange momenter som må belyses og vurderes. Ikke bare forhold knyttet til 
den enkelte skole eller barnehage, men også hva man som kommune ønsker å legge til rette for i form 
av langsiktig, strategisk planlegging. Dette vil f.eks være knyttet til drøfting av hvor i kommunen det bør 
være flest tilgjengelige barnehageplasser utfra utbyggingsplaner, til hvordan en eventuell 
pedagognormendring i barnehage skal handteres eller hvor stor kapasitet det skal være på 
barnehageplasser totalt. 
 
I forhold til skole må man ta sikte på å vedta beslutninger som har langsiktig varighet for å skape ro og 
forutsigbarhet for en sektor som trenger det for å kunne jobbe langsiktig med fag, pedagogikk og 
resultatutvikling. I forhold til det å planlegge for annen drift i et skolebygg enn bare skoledrift, er 
barnehagedrift det alternativet som klart peker seg ut som mest relevant og som er vanlig alternativ i 
mange kommuner rundt i Norge. 
 
Utgangspunktet for saken handler om å løse 2 hovedutfordringer.  
Den ene er at både Erikstad barnehage og Vestmyra barnehage – hvit er i bygg som ikke innehar den 
standard som kommunen ønsker for sine barnehagebygg, og det må kommunen finne en snarlig løsning 
på. Det andre er at kommunen har flere enheter/avdelinger i leide lokaler og utfordringen jobbes det 
aktivt med å løse ved å re-lokalisere disse i eide bygg. Da kvitter avdelingene seg med leiekostnader til 
private, og i pengene kan i stedet brukes på vedlikehold av egne bygg. Vestmyra barnehage – hvit er et 
bygg som også vil kunne brukes til andre formål enn barnehagedrift. 
 
I denne saken er det utredet 3 alternativer med skissetegninger og tilbakemeldinger. Alle er knyttet til 
bruk av ledig areal i Erikstad skole. En kan tenke seg at det finnes også andre alternativer eller 
kombinasjoner av de tre, men disse er i så fall ikke utredet like grundig eller har vært en del av en 
medbestemmelsesprosess. Det er også viktig å holde fokus på at barnehageplasser kan telles ulikt utfra 
alder på barnet og at barnehager har en viss mulighet til å tilpasse dette når man ser hvem som søker. 
 
Hvis vi først tar for oss punktet med kommunens kapasitet på barnehageplasser, hvor de skal ligge og 
hvordan vi skal vurdere avdelingsstørrelser for å oppfylle en eventuell endring av pedagognorm ser 
saken slik ut. 
 

· Ved å flytte inn Erikstad barnehage i 2 etasje på skolen oppnås følgende: Brakkerigg kan 
avsluttes og Erikstad barnehage får nye, gode lokaler både inne og ute. Kapasiteten i området 
endres ikke (27 plasser + Idrettsbarnehagen) med mindre men bygger avdelinger store nok til 
at de da kan økes til 12/24 plasser ved økt søking. Det gir kommunen en «buffer» på 9 plasser 
som kan fylles opp ved å tilsette en ekstra pedagog på hver avdeling hvis det oppstår 
ventelister. 

 
· Ved å bygge 4 eller 5 avdelings barnehage i de ledige skolelokalene får også Vestmyra 

barnehage – hvit nye og tidsriktige lokaler og uteområder på lik linje med Erikstad 
barnehagen. For sentrum sin del betyr det færre plasser i Vestmyra-området og flere plasser i 
Erikstad-området. Kommunens kapasitet på antall plasser vil bestemmes av om det velges 
avdelinger med plass til 9/18 eller 12/24. Bygget som Vestmyra barnehage – hvit bruker i dag 
frigjøres til ombygging for andre avdelinger. Utredninger i så måte vil kunne være knyttet til 
avdelingene tilhørende Familiens hus eller Fauske voksenpedagogiske senter. Alle disse er i 



dag i leide lokaler. 

 
Som tallene tidligere i saken viser er barnehageplasser i kommunen (sentrumsområdet) relativt jevnt 
fordelt. En reduksjon på Vestmyra og tilsvarende økning på Erikstad vil sannsynligvis føre til at flere enn 
tidligere vil oppleve at barnehagen de tilhører ikke ligger i nærområdet men i en annen del av sentrum. 
Det vil føre til økt trafikk, men avstanden mellom Vestmyra og Erikstad regnes ikke som veldig stor. 
Utfordringen vil kunne bli størst for de familier som ikke disponerer bil. 
 
I forhold til uteområdet ved nåværende Erikstad skole er dette i dag betegnet som et flott og 
velfungerende område for skolen, med nærhet til frilufts arealer av høy kvalitet. Hvis det også skal være 
barnehagedrift i bygget stilles det krav til hvordan utearealene skal være utformet og ikke minst sikret. 
Det betyr at deler av utearealet må knyttes opp til barnehagedrift og omgjøres til dette. Hvor stor del vil 
avhenge av hvor mange barn som skal være i barnehage, altså hvilket alternativ som vedtas. I alle fall 
må man da se på alt arealet i en og samme sak og planlegge og etablere nytt areal for både skole og 
barnehage samtidig. Det vil uansett være viktig at barnehagens areal etableres slik at det ikke vil 
forstyrre skoledriften ettersom barna i barnehagen er mere ute i løpet av dagen enn skolebarna. 
 
 
 
Skoledrift og barnehagedrift er to forskjellige fagområder med forskjellig planverk og også forskjellige 
dagsrytme. Erikstad skole har tidligere hatt over 160 elever (2009/10) på de arealene som nå er i bruk til 
66 elever. Til neste år ligger det an til at skolen skal ha 60 elever. Det tilsier at byggets kapasitet på 
økning av antall brukere er relativt stort, samtidig som det er vanskelig å direkte sammenlikne antall 
barn ettersom det er forskjellige rammefaktorer for skole og barnehagedrift.  
 
Litt forenklet kan man si at hvis det opprettes en 2 avdelings barnehage i Erikstad skole vil både skole og 
barnehage ha romslige arealer, og skolens elever flere kvadratmeter tilgjengelig pr elev enn 
sammenlignbare tall for de andre skolene i kommunen (unntatt Sulitjelma skole). 
Hvis det opprettes 4 eller 5 avdelings barnehage i skolebygget vil arealkapasiteten måtte utnyttes fullt 
ut, og i ett av alternativene kreves det et mindre utbygg. Barnehagen vil også bruke det arealet som 
skolen i dag benytter til SFO base og all-aktivitetsrom og skolens bruksareal reduseres tilsvarende. Det 
innebærer at SFO går tilbake til å driftes i eksisterende skolelokaler til 1. -4 og ikke har egen base, samt 
at skolen må finne andre løsninger for den varierte aktiviteten som foregår i rommet i skoletiden. Flere 
av skolene i Fauske har egen SFO base som en del av sitt romprogram. Erikstad har ikke hatt det 
tidligere, men fikk mulighet til det etter at 5. – 7 klasse elevene flyttet over til Vestmyra. 
 
 
Hvis man vurderer hvor mange brukere bygget har kapasitet til i forhold til støy virker det logisk at 
barnehagedrift genererer større fysisk aktivitet, mere lek og prat og derav høyere støy nivå. Dette må 
tas i betraktning når en vurderer hvor mange barn det vil være forsvarlig å etablere plasser for i bygget, 
og det bør også tas høyde for at antall elever kan øke ved økt flytting/bosetting i området.  
 
Sånn som tallene ser ut i dag er skolen siden 2009/10 redusert med 100 elever og siden forrige skoleår 
med 70 elever. Alt etter hvor mange barnehageavdelinger man velger å etablere vil det gi en økning 
igjen på antall barn som brukere av skolebygget på 27 – 36 barn (alt 1), 54* - 72 barn (alt 2), eller 63 
barn (alt 3). En økning av elevtallet vil komme som et tillegg.  
 
*Det presiseres igjen at 54 barn vil redusere kommunens totale kapasitet med 9 plasser. Disse kan 
hentes inn igjen ved at en eller flere av de 4 avdelingene i alternativ 2 driftes som 12/24 avdelinger. 
Dette gir fortløpende 3+3+6+6 plasser ekstra. 
 



 
For det psykososiale miljøet til hvert enkelt barn i forhold til mulighet til lek, læring, utvikling og 
ivaretakelse av et godt arbeids- og lærings miljø har bygget utfra størrelse ivaretatt dette tidligere. Det 
faktum at skolen er bygget med «åpen løsning» gjør at momentet må hensyntas i større grad enn om 
skolen var bygget som et tradisjonelt skolebygg hvor romdeling og etasjeskiller gir effektiv 
støyreduksjon. 
 
 
I medvirkningsprosessen og i dialog med de ansatte på skolen er det et punkt som trekkes frem oftere 
enn andre momenter, og det er betydning og tilgang/bruk av skolens amfi område. Dette arealet brukes 
til fysisk aktivitet, fremføringer, samlinger og diverse andre undervisnings- og sosiale aktiviteter 
gjennom skoledagen. Rommets betydning for skolens pedagogiske plattform og læringsmiljø settes 
likhetstegn ved og det er uten tvil viktig ikke minst ut fra at skolen ikke har egen gymsal slik som de 
andre skolene i kommunen har. Erikstad skole har heller ikke, utfra valget av «åpen løsning», 
tilgjengelighet til mange grupperom eller spesialundervisningsrom. Det gjør betydningen av rommet 
enda tydeligere for å sikre variasjonsmuligheter. 
 
Ved etablering av barnehage og skole i samme bygg vil amfi arealet være det naturlige grenseskillet 
mellom skoledriften og barnehagedriften. Arealet er av en slik karakter at det vil kunne benyttes til 
aktivitet til både læring og lek av begge brukergrupper. Det har vært drøftet hvordan en kan legge til 
rette for sambruk slik at arealet utnyttes i enda større grad enn tidligere uten at det er konkludert 
hvordan det kan/skal gjøres i praksis. Det som imidlertid fremstår som viktig i saken er at det i 
utgangspunktet er skolen som disponerer arealet, og at barnehagen har tilgang etter avtale og enighet 
mellom rektor og styrer. Alle barnehageavdelingene er satt opp med eget lekeareal etter normtall og 
uteområdet vil gi de minste barna varierte muligheter til fysisk aktivitet gjennom dagen. For skolens del 
vil ikke dagens bruk av rommet kunne løses gjennom noen andre alternativer enn at de forsetter å 
disponere det på samme måte som før. 
 
 
Rambøll har gjennomført en trafikk vurdering som tar utgangspunkt i at alle barna i Vestmyra – hvit 
flyttes over til Erikstad. Dette ut fra at det vil gi den maksimale økningen i forhold til trafikkmengde. 
De konkluderer med at veiens størrelse og kvalitet vil kunne ivareta den anslåtte økningen på ca. 300 
enveisturer. De foreslår også oppstrammingstiltak for å redusere fartsmuligheten og andre 
trafikkmessige løsninger knyttet til parkerings og adkomstarealet til skolen som vil være gjeldende 
uavhengig av om trafikken øker eller ikke. Disse bør vurderes iverksatt uavhengig av denne saken som 
en oppfølging til arbeidet med å sikre skoleveiene i hele kommunen. 
 
  
 
 
Valg som har langsiktig holdbarhet 
 
Skolesektoren i Fauske kommune har i for lang tid vært preget av debatt og utredninger knyttet til 
nedleggelser, flytting og (om)bygging av skoler. I skyggen av denne debatten har barnehagesektoren 
ventet tålmodig på endelige avklaringer som igjen ville åpne for at kommunen kunne rette fokuset på 
deres behov. Særlig Sulitjelma barnehage, Kosmo barnehage, Erikstad barnehage og Vestmyra 
barnehage – hvit har vært påvirket av disse prosessene og har ventet tålmodig på avklaringer for å få 
startet egne prosesser knyttet særlig til lokalisering eller bygningsmasse.  
Kommunen har gått i gang med store investeringer de siste årene, og det er av den grunn viktig at de 
valg som nå tas i forhold til bruk av ledig bygningsmasse og at de pengene som bevilges for klargjøring 
av disse, er basert på langsiktige strategier og løsninger som er faglige fornuftige og så politiske 
omforente som mulig for lang tid fremover. 



 
  
Økonomi 
 

 Estimerte ombyggingskostnader basert på erfaringstall  
Alternativ 1   Kr   9 546 550 ink. mva  
Alternativ 2   Kr  13 298 650 ink. mva  
Alternativ 3    Kr  13 298 650 ink. mva  

 
I investeringsbudsjettet er det avsatt 6,3 millioner for å flytte Erikstad barnehage inn i Erikstad skole, i 
tillegg er det avsatt 9,5 millioner til å sette uteområdet i stand.  
Det er også avsatt 13 millioner inneværende år for å få leide arealer inn i eide arealer.  
 
 
 
Faglighet og forsvarlighet 
 
Det er ikke tvil om at etablering av 2 barnehageavdelinger i skolen er lite i forhold til ledig areal, men at 
etablering av 4/5 avdelinger vil kunne oppleves som delvis overtakelse av bygget til barnehagedrift.  
En mellomløsning mellom disse 2 som ikke er utredet i prosessen, men som åpenbarer seg som et 
alternativ å se nærmere på etter hvert som alle betraktninger gjøres, vil være å bygge om 2. etasje til tre 
avdelinger, og så flytte en av de to småbarnsavdelingene fra Vestmyra – hvit til Erikstad.  
 
Arealmessig vil det være uproblematisk ettersom etasjen er stor nok til 4 avdelinger i alternativ to og 
tre. Løsningen gir mulighet til å bygge avdelinger for 12/24 som i første omgang fylles opp med 9/18 fra 
de avdelingene som eksisterer i dag, og kommunen har etablert en buffer som kan handtere de som står 
på venteliste fordi de søker for sent eller ikke har krav på plass dette året etter at hovedopptaket er 
unnagjort. Bufferen vil også sikre at tilflyttere til kommunen, og kanskje spesielt i forhold til bosatte 
flyktninger som får innvilget familiegjenforening, raskt kan innvilges plass i barnehage uansett når på 
året de ankommer.  
Kommunen vil i tillegg skaffe seg nødvendige erfaringer med utfordringer og gevinster med 12/24 
avdelinger kontra 9/18 avdelinger hvis pedagognormen endres. 
 
To andre fordeler med å tenke en slik løsning er at skolen beholder det arealet de faglig argumenterer 
for er viktig for å drive en god skole også i årene som kommer, samt at området Vestmyra 
kapasitetsmessig i forhold til barnehageplasser ikke reduseres med mere enn 9, mot 36 i alternativ to og 
tre. 
 
Ulempen med alternativet er at det ikke løser de bygningsmessige utfordringene for de to gjenværende 
avdelingene på Vestmyra – hvit, og hvis disse også skal flyttes over i mere egnede lokaler må det tenkes 
forslag som til nå ikke har vært en del av noen utredning så langt.  
 
De to mest åpenbare løsningene på det er å bygge ut rød-barnehagen med 2 nye avdelinger alternativt 
etablere avdelingene i det ledige arealet i samme paviljong som Newton-rommet på Finneid skole.  
 
Det første alternativet opprettholder antall barnehageplasser i sentrum og gir 2 nybygde avdelinger i 
tilknytning til eksisterende lokaler som er bygget til formålet. 
Det andre alternativet fører til opprettelsen av en kommunal barnehage også i Finneidområdet og kan i 
så måte være en fornuftig langsiktig tanke i den grad Finneid-lia skal være det området hvor utbygging 
av nye boliger skal foregå i årene som kommer. 
 



Det må her presiseres at ingen av alternativene er utredet eller kostnadsberegnet, men tas med i saken 
for å sette søkelyset på at det kan finnes alternative løsninger som handterer mange av utfordringene 
samtidig og også kan gi gode, faglige og langsiktige løsninger for kommunen. Politiske styringssignaler 
må i så fall gis om dette. 
 
Et annet moment som ytterligere kompliserer saken er at hvis man retter fokuset mot den overordnede 
strategiske planen om å få all leid virksomhet inn i eide bygg har saken også sammenheng med en annen 
sak som behandles i samme møte. Etablering av Familiens hus, som har vært en del av en langsiktig, 
strategisk plan for å gi kommunens barn og unge et enda bedre tjenestetilbud når familier og barn 
opplever behov for hjelp.  Slik situasjonen i kommunen er nå er det to alternativer som virker å kunne 
åpne for samlokalisering av tjenestene til barnevernet, familiesenteret og PPT, og det er enten 
ombygging av hvit-barnehagen eller erverv av bygning av tilsvarende størrelse i sentrum av Fauske. I 
skrivende stund er dette ikke avgjort og saken kommer opp til politisk behandling før denne saken på 
sakslista.  
 
Hvis det politisk vedtas at Familiens hus skal etableres i sentrum vil ikke hvit-barnehagen lengre være 
aktuell til denne etableringen. 
Hvis derimot Familiens hus ikke skal ligge i det foreslåtte sentrumsbygget er hvit-barnehagen det neste 
alternativet som skal utredes og alternativet er da avhengig av at bygget er tilgjengelig ved at alle tre 
barnehageavdelingene er re-lokalisert i andre bygg. 
 
Skal Familiens hus etableres i sentrum og alle avdelingene i hvit-barnehagen får nye lokasjoner, vil 
kommunen ønske å utrede muligheten til å sette bygget i stand til å huse tjenestene underlagt 
voksenpedagogisk senter, som i dag er lokalisert i leide lokaler i Henriksengården på Søbbesva. 
Hvit barnehagen er uansett tilholdssted for treningsfasiliteter til Salten karateklubb og inneholder også 
en squash-hall som fortsatt er i bruk til denne type trening. 
 
Det vi da står igjen med til slutt er at denne saken i hovedsak omhandler Erikstad skole, Erikstad 
barnehage og Vestmyra barnehage – hvit, men til en viss grad også har betydning for flere andre av 
kommunens tjenester og avdelinger. 
 
Ut fra et slikt perspektiv er det åpenbart at det ikke er mulig å løse alle sine ønsker og behov i en og 
samme sak, men at en må prioritere hva som må sikres en god løsning i denne saken, og så jobbe videre 
med de andre utfordringene i andre saker og utredninger når endelig avgjørelse er tatt her. 
 
En kort oppsummering av alternativer med fordeler og ulemper tilsier da: 
 
          Alt. 1: 

To avdelinger 12/24. Krever minst ombygging og gir lavest investeringskostnad. Gir kommunen 
kapasitet og buffer på antall plasser. Gir erfaring på drift av 12/24. Ansatte på Erikstad barnehage 
er positive til å drifte 12/24. Sikrer skolen forsvarlig rom for pedagogisk arbeid og gir mulighet for 
økning av antall elever. SFO base opprettholdes. Er den foretrukne løsningen i de fleste 
tilbakemeldingene. 
 
Alt. 2: 
Fire avdelinger 12/24. Gir buffer på store barn i forhold til antall barnehageplasser. 3 mindre 
plasser på små barn. Kan løses med kombinasjonsavdeling. Skolen mister sitt all-aktivitetsrom og 
SFO base. Ansatte Vestmyra barnehage – hvit ønsker ikke 12/24 avdelinger.  
 
Alt.3: 
Fem avdelinger 9/18.Krever utbygging av ekstra areal i tillegg til ombyggingskostnadene. Skissene i 
mulighetsstudiet har behov for ytterligere bearbeiding. Avdelingene vil ikke arealmessig kunne 



økes og det legger føringer for pedagognorm. Vestmyra – hvit frigis i sin helhet til andre formål. 
Skolen mister sitt all-aktivitetsrom og SFO base.  

 
Felles for alle alternativene er omarbeiding av uteområdet. Det er naturlig å regne noe høyere 
kostnader hvis antallet barnehageavdelinger blir 4 eller 5 kontra 2 ut fra større arealbehov, men det vil 
ikke nødvendigvis fordoble kostnadene ettersom skolen uteareal skal ses på i samme prosess og dermed 
vil være mindre. Momentet får dermed en mindre betydning for valg av alternativ. 
           
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Bakgrunn 

 

Rambøll er bedt om å gjøre en trafikkanalyse av forholdene ved 

Erikstad oppvekstsenter. Dagens aktivitet der bygningsmassen er 

brukt til skole og barnehage vil bli endret ved at skolen blir  for 1.-

4. trinn samtidig som barnehagen flytter inn i skolebygget. 

Barnehagebygget er forutsatt revet. I tillegg blir barnehagedelen 

utvidet ved at det det blir etablert 3 nye avdelinger som kommer 

fra Vestmyra barnehage. 

 

Tiltakene må ta høyde for den nye situasjonen i området. 

Gatesystemet i området er regulert slik at all trafikk til Erikstad 

skole/barnehage må via Tareveien, en regulering som gir en 

ganske stor omvei for mange av de som kjører til skolen og 

barnehagen. 

 

I 2012 ble det blant annet gjort skiltvedtak om trafikkreguleringer 

ved skolen. Det er kun 30 km/t fartsgrense langs hele Tareveien 

som er gjennomført i samsvar med vedtaket i ettertid. I 

forbindelse med reguleringssaken var det også forutsatt noen 

mindre fysiske tiltak i området. I vår vurdering av situasjonen har 

vi tatt utgangspunkt i planarbeidet fra 2012 og i dagens situasjon.  

 

 

3D-kart over området (3d.kommunekart.com) 
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2. Tiltak i Tareveien 

 

 

2.1 Tiltak ved Erikstad skole og barnehage 

Tareveien er ca 6 m brei og med 3 m fortau. Erfaringsmessig vil det være relativt høyt 

fartsnivå på strekningen i forhold til fartsgrense 30 km/t: Det er anbefalt å ha fysisk 

fartsdempende tiltak når en har så lange strekninger som i dette tilfellet. Det mest brukte 

tiltaket er enten humper som også kan dimensjoneres for buss eller puter.  

 

Selv om det er høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense 30 km/t bør Tareveien med fortau 

kunne vurderes som en rimelig trafikksikker veg for gående og syklende. 

 

De etterfølgende tiltakene er også illustrert i en foreløpig skisse. Se vedlegg. 

 

 

Tiltak 1: Kryssingspunkt / gangfelt i Tareveien og fortau videre sørover på vestsida 

Der dagens fortau langs østsiden av Tareveien slutter i sør ved kryss med Nermoveien bør 

en etablere et kryssingspunkt. Dette kryssingspunktet bør være et hevet gangfelt: Det vil ha 

kombinert funksjon ved at det også fungerer som fartsdemper, og en må sørge for at 

belysningen er tilfredsstillende. 

 

 

Eksempel trapeshump / gangfelt, kilde: Svv hb V128 fartsdempende tiltak 

 

 

Fra kryssingspunktet blir det etablert fortau, videre sørover. Belysningen ved 

kryssingspunktet må vurderes. 

 

Foreslått høyde på fortauet er 17 cm, noe som er standard høyde i veg- og gateutforming. 

 

Tiltak 2: Fortau og parkering ved dagens barnehage 

Det nye fortauet på vestsida av Tareveien føres videre rett fram (sørover) til et fortau på 

totalt 4,0 meters bredde. 2x0,5 m på sidene kan markeres med storgatestein e.l. for å 

markere et tydelig skille mot kjøreareal. Det opprettholdes da 3,0 m gangareal. 
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Østsida av dette fortauet plasseres slik at Tareveien blir 6,0 m bred. Det er såpass smalt at 

det ikke innbyr til parkering, men to busser / store kjøretøy kan møtes. 

 

På vestsida av fortauet er det igjen ca 14 m til parkering og manøvrering. Ved å utvide 

kjørbart areal ca 2 meter mot vest, og bruke av arealet som barnehagen står på, er det 

plass til to rekker med tversgående parkering med kjøre- og manøvreringsareal i midten. 

Det er også en mulighet å flytte Tareveien tilsvarende mot øst. 

 

Ut fa størrelse på arealet anslås det plass til ca 16 biler lengst vest, og 12 plasser mot 

fortauet.  

 

Før en fjerner barnehagen kan en ha langsgående parkering mot fortauet innenfor 

tilgjengelig areal, ca 5 nye plasser. 

 

De som bruker parkerings- og trafikkarealet ved barnehagen krysser fortauet i nord- og 

sørenden. Fortauet er nedsenket i kryssingspunktene, min 2 cm. Det vil da være markert og 

tydelig skille for den som krysser fortauet. 

 

Inn- og utkjøring til parkeringsarealet kan envegreguleres med skilt: Innkjøring i nord, og 

utkjøring i sør. Vi tror dette er unødvendig fordi de fleste vil velge den nordre innkjøringen 

uansett. I tillegg kan en velge å reservere en del av parkeringsplassen for de som parkerer i 

forbindelse med levering eller henting av barn.  

 

Tiltak 3: Gangareal og snuplass for buss ved dagens skole  

Fra "barnehageparkeringen" føres fortauet videre langs dagens gangareal til nordsida av 

skolen. 

 

Hvis det er behov for å kunne komme til med vedlikeholdskjøretøy e.l. kan en ha ikke-

avvisende kantstein på fortauet der det går gangveg til sjøen / friområdet. 

 

Dagens snuplass kan reguleres med skilt 372 "Parkering forbudt" og underskilt 808.351 

"Gjelder snuplass". I henhold til trafikkreglene vil en da kunne bruke snuplassen til kortest 

mulig stopp for av- og pålessing både for foreldre og buss. De som skal parkere og følge 

barna inn må parkere ved barnehagen. 

 

Sør for søppelskuret bør det settes opp ikke-avvisende kantstein som markerer skille til det 

som ikke er trafikkareal. Nødvendig transport kan likevel komme helt inn til skolen. 
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2.2 Trafikkmengder og dimensjonering 

 

2.2.1  Biltrafikk 

Som nevnt innledningsvis er Tareveien med fortau godt dimensjonert og regulert i forhold til 

trafikkmengde og trafikksikkerhet. Erfaringsmessig vil en få bedre overholdelse av 

fartsgrense 30 km/t hvis en etablerer fartsdempende tiltak. 

 

6,0 meter kjøreareal og 3,0 meter fortau er for eksempel det samme som enkelte byer har i 

sin gatenormal for adkomstvei / samlevei med mer enn 250 boenheter i tillegg til 

busstrafikk. 

 

Vi har opplyst at skolen har 66 elever på 1.-4- trinn, fra høsten av 60 elever. 

Det er 26 busselever, og 35 elever som vanligvis blir kjørt til skolen i forbindelse med SFO. 

Barnehagen har 27 barn fordelt på to avdelinger. 

 

Foreldretransporten utgjør da ca 60 tur/retur bilturer om morgenen og tilsvarende om 

ettermiddagen. Totalt sett blir det ca 240 envegs bilturer pr døgn.  

 

Barnehagedelen blir utvidet med 36 barn (fra Vestmyra barnehage) som også skal leveres 

og hentes. Med en tur-retur hver morgen og ettermiddag utgjør dette ca 140 bilturer i 

tillegg.  

 

Totalt utgjør da barnehage- og skoletrafikken 380 bilturer pr døgn, forutsatt at alle blir 

kjørt. Et rimelig anslag er at det uansett vil være noen som bor så nær at de vil kunne gå, 

eller at det kommer flere barn i samme bil. Totalt sett er kanskje 300 bilturer pr døgn mer 

realistisk. 

 

Konklusjon: 

Tareveien er godt nok regulert med fortau, men bør få fysisk fartsdempende tiltak. 

Kryssingspunkt på Tareveien og gangadkomst fra parkering til skole og ny barnehage bør få 

tydeligere separering mellom gående og kjørende. 

 

2.2.2  Parkering 

Skissemessig er det satt av plass til 28 p-plasser. Dette antallet kan økes, og vi antar det er 

mest realistisk med utvidelse mot nord(vest). Det er også nevnt parkeringsmulighet lenger 

nord ved tennishallen. Denne parkeringen må i så fall være for ansatte. Parkerings- og 

trafikkulturen til ansatte og foreldre vil være avgjørende for hvordan hverdagen vil fungere. 

 

Ved å lage fortau på vestsida av snuplassen vil det bli mindre fristende å parkere her og 

følge barn inn, eller en går inn for å hente barn. Her er det parkering forbudt, og det 

innebærer at en kun skal benytte denne plassen dersom en slipper av eller tar på 

passasjerer. 

 

De 12 plassene mot fortauet kan reserveres for henting og levering, og det er kanskje nok?  

Det er da viktig at en har internjustis for de ansatte slik at en unngår at de benytter de 

lettest tilgjengelige parkeringsplassene. En slik internjustis kan fungere uten utstrakt bruk 

av skilting. 
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3. Kryssingspunkt rv 80, Bodøveien 

 

Det er gjennomført barnetråkkregistrering, og en har dannet seg et klart bilde av hvordan 

kryssingsbehovet er. Fra 2002 og fram til i dag er det ikke registrert trafikkulykker med 

fotgjengere på strekningen mellom Tareveien og Kirkeveien, men to ulykker der syklende er 

involvert. Siste årene er det gjort en del tiltak på strekningen. 

 

 

Barnetråkkregistrering i Fauske, Svv februar 2015 

 

Ut fra tilgjengelig dokumentasjon gir vi en kort omtale av de 6 kryssingspunktene som er på 

rv 80 mellom Tareveien og Kirkeveien. Dette er en strekning på 1100 meter, det er 

fartsgrense 50 km/t, og gjennomsnittlig årsdøgntrafikk er ca 6000 kjøretøy per døgn, herav 

9% lange (tunge) kjøretøy. Rv 80–trafikken er antatt noe lavere ved Tareveien, og noe 

høyere ved Kirkeveien. I tillegg vil trafikken på en vanlig hverdag være ca 10% høyere enn 

årsdøgngjennomsnittet. 

 

 

3.1 Gangfelt ved Tareveien / Skogholtveien 

Google Street View viser intensivbelysning på østsida av gangfeltet. Denne burde være 

tosidig, og følgelig også belysning på vestsida. 

 

Fortausavrundingen fra Tareveien slutter noe tidlig og er ført ned til "null" for tidlig. Det bør 

være tydelig fortauskant helt til gangfeltet. Krysset bør også strammes litt opp slik at 

gangfeltet ikke kommer i konflikt med vikelinjen. 



 

6/6 

 

 

Google Street View, tidlig fortausavslutning og gangfelt i konflikt med vikelinje. 

 

Gangfeltet kunne med fordel også vært flyttet litt sørover slik at kryssingspunktet ble på 

sørsiden av Skogholtveien, men det vil igjen gi noe større kostnader. 

 

 

3.2 Gangfelt nord for Møllnveien 

Google streetview viser intensivbelysning av gangfeltet, og det ser relativt ryddig og greitt 

ut. Vi antar at gangfeltskitet på høyre side nå står "rett veg", og at en har fjernet skråstag 

på gangfeltskiltene (3" rør). 

 

 

Google Street View, godt tilrettelagt gangfelt. 

 

 

3.3 Uregulerte kryssingspunkt 

 

I naturlig forlengelse vestover fra Skjerstadveien, og en del av korteste rute mellom 

nyeskolen og Erikstad var det et kryssingspunkt. Litt lenger nord i Bodøveien er det 

busslommer på begge sider, og det vil være naturlig å vurdere en kryssing av Bodøveien 

mellom Marbakken/Sjønellikveien og Møllnveien. Sikten ved kryssingspunktet var 

"noenlunde", men tett vegetasjon på østsida som gjorde det mindre oversiktlig. 
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Google Street View, gammelt uregulert kryssingspunkt.  

 

I krysset med Møllnveien / Eriksbakkveien var det også et kryssingspunkt som også var 

naturlig å benytte som en del av skoleveien. I krysset er det dårlig sikt. 

 

 

Google Street View, det er etablert nytt gangfelt lenger vest for krysset.  

 

I løpet av siste året er det gjennomført tiltak for sikker kryssing av rv 80 til erstatning for 

disse to tidligere uregulerte kryssingspunktene. 

 

 

3.4 Gangfelt ved Myrveien 

Her burde det også vært ryddet vegetasjon, og det er dårlig "landingsplass" på nordsida mot 

Myrveien. 

 

 

Google Street View, gangfelt ved Myrveien. Behov for bedre definert gangareal på nordsida, siktrydding 

og forbedret belysning. 
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3.5 Gangfelt ved Kirkeveien / Naustveien 

Et relativt ryddig punkt, men gangareal sørover Naustveien kunne vært bedre definert. På 

sørsiden er krysset også noe utflytende og kunne med fordel vært strammet noe inn. 

Gangfeltet er nå lysregulert. Fortauet oppover Kirkeveien er noe smalt i forhold til hva en 

vanligvis ønsker seg. 

 

 

Google Street View, gangfelt ved Kirkeveien/Naustveien er nå lysregulert.  

 

 

3.6 Oppsummering, kryssingspunkt 

De to siste gangfeltene ligger ganske tett, og det er ca 1000 meter mellom det nordre 

punktet (Tareveien) og Myrveien. En kan ikke si at det er for mange gangfelt på denne 

strekningen. 

 

Det bør være en forutsetning at en etablerer intensivbelysning ved gangfelt, noe som også 

er gjort der det har vært gjennomført tiltak.  

 

Siden fartsnivået er nevnt som et problem, er et ytterligere tiltak å etablere hevede gangfelt 

(trapeshump) dimensjonert for 50 km/t. Som en del av en overordnet vurdering for Fauske 

kan en også vurdere 40 km/t fartsgrense. 

 

Et ytterligere tiltak kan være å etablere midtdeler (refuge) ved fortauene. Det krever noe 

mer fysiske tiltak, men arealmessig bør det være plass til det. 

 

Med årsdøgntrafikk på 5-6000 er en også innenfor det intervallet der en kan vurdere 

signalregulerte gangfelt, noe som blant annet er gjort i krysset ved Kirkeveien / Naustveien.  
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Kriterier for signalregulering av gangfelt. Svv håndbok N303. 

 

 

4. Øvrige skoleveitiltak 

 

Barnetråkkregistreringene gir grei oversikt over hva som oppleves som "skumle punkt". 

Opptil flere av disse bør være enkle å forbedre, for eksempel bedre tilrettelagte stier og 

bedre belysning. I tillegg bør belysningen i Kirkeveien utbedres slik at det ikke forsvinner i 

trærne: Lavere lysstolper. Kryssområdet ved Kirkeveien / Farvikveien bør også få en 

oppstramming. 
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VEDLEGG 1: Skisse av regulering 

 

VEDLEGG 2: Skisse av enkel skiltplan 
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SAMLINGER / GYM / LEK / FRAMVISNING (umøblert sone)

SERVERING (møblert sone)VESTIBYLE / UTSTILLING

HOVEDINNGANG

INNGANG
PERSONAL

SKOLE

INNGANG
SKOLE

INNGANG
SKOLE

SKOLE 1-4-TRINN

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

FELLES PERSONALGARDEROBER ??

PERSONAL SKOLE

UndervisningsmateriellUndervisningsmateriell

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

Minikjøkken

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

Evt. trapp til tilfluktsrom

Tilfluktsrom: Bruk må avklares nærmere

Mulig utvidelse m/dusj

Evt. kjønnsinndeling og dusj

HC-garderobe

G
la

ss
ve

gg

SFO / Naturfag / Kunst- og håndverk
110,5 m2

WC
1,7 m2

RWC
4,8 m2

WC
1,7 m2

Dusj
4,8 m2

Dusj
4,8 m2

Personalgarderobe
10,4 m2

Personalgarderobe
10,5 m2

6,7 m2 Gang
8,1 m2

Gang
10,4 m2

Sluse
5,6 m2

Lager
6,6 m2

Fyrrom
26,3 m2

Lager/verksted
9,3 m2

Vaktmester
8,5 m2

Teknisk
9,4 m2

Renholdssentral
19,6 m2

Gruppe
10,0 m2

Gruppe
14,2 m2

Gruppe
10,5 m2

Undervisning 1-4
355,7 m2

Vaskrom/forming
19,9 m2

WC
1,3 m2

WC
1,2 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Garderobe
22,6 m2

Garderobe
29,4 m2

WC
1,3 m2

WC
1,2 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Kjøkken
41,4 m2

Fellesareal skole/barnehage/nærmiljø
280,2 m2

Spes.ped./drama gard.
20,5 m2

Gangareal
26,7 m2

Heis
1,9 m2

Vindfang
4,9 m2

WC
2,1 m2

Disponibelt
64,7 m2

Utebod
4,5 m2

Utebod
4,5 m2

Utebod
4,5 m2

Personalrom
38,6 m2

Kontor
10,4 m2

Kontor
7,4 m2

Gruppe/stillerom
10,2 m2

Gruppe/stillerom
10,2 m2

WC
1,3 m2

WC
1,2 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Arkiv
10,5 m2

Møterom
36,7 m2

Lærerarbeidsplasser
37,3 m2

Samtale/Helsesøs.
11,9 m2

Gang m/kjøkkenkrok
25,1 m2

Garderobe
19,0 m2

Lærerarbeidsplasser
37,2 m2

Forkontor
22,5 m2

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

FELLES BARNEHAGE

VÅTROM (GROVGARD./WC/STELLEROM)

PERSONALROM BARNEHAGE

PERSONALROM BARNEHAGE/SKOLE

PERSONALROM SKOLE

DRIFTSROM/TEKNISKE ROM

ANDRE ROM/GANGAREAL

Se kommentarer på tegning 1.2.
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KJØKKEN

MÅLTIDER

FORMING/
FORSKNING

AVDELING 0-3 - 12 barn

AVDELING 3-6 - 24 barn

Vaskerenne

Stelle
-bord
hev/senk
servant

HyllerHyller

Vaskemaskin
Tørketrommel

OVERDEKT UTEPLASS / INNGANG

OVERDEKT INNGANG

FELLES

PERSONAL

TIL FELLESAREALER
SKOLE/BARNEHAGE

BARNEHAGE

BARNEHAGE

BARNEHAGE

LEKEKROK

T

Kjøl/frys/ovn/høyskap

Kjøkkenbenk

Kj
øk

ke
nb

en
k

Skap

Si
tte

-/s
tå

be
nk

Halvhøy vegg
Minikjøkken

Stellebord
hev/senk
m/servant

Va
sk

er
en

ne
 m

/k
op

p

Heis
Trapp

H
yl

le
r

Vaskerenne m/kopp

LEKEKROK

LEKEKROK

Sprinkelsenger

Madrasser på gulv

WC P
2,0 m2

WC P
2,0 m2

Nærgard. personal
9,4 m2

Lager
19,2 m2

Grovgard.
8,2 m2

Soverom/lekerom
12,0 m2

Oppholdsrom
36,1 m2

Fingard.
10,8 m2

Stelle/RWC
8,1 m2

WC
2,3 m2

Vaskerom
2,7 m2

Lekerom
10,7 m2

Oppholdsrom
37,5 m2

RWC m/stell
9,2 m2

Fingarderobe
16,7 m2

Grovgarderobe
13,3 m2 Lekerom

8,3 m2

WC
2,1 m2

Fellesrom
79,1 m2

Vognskur
7,1 m2

Vent. rom
35,1 m2

WC
2,1 m2

Kontor styrer
9,4 m2

Arbeidsrom pedagoger
22,3 m2

Gang
18,8 m2

Pauserom
12,9 m2

Møte/Samtale
7,4 m2

Kopi
2,5 m2

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

FELLES BARNEHAGE

VÅTROM (GROVGARD./WC/STELLEROM)

PERSONALROM BARNEHAGE

PERSONALROM BARNEHAGE/SKOLE

PERSONALROM SKOLE

DRIFTSROM/TEKNISKE ROM

ANDRE ROM/GANGAREAL

Skolens hovedinngang, vestibyle, allrom og kjøkken
beholdes slik det er i dag. Dette vil være et felles
areal for skolen, barnehagen og nærmiljøet.
Innvendig fysisk aktivitet (gymlek) vil kunne være i
samlingsrommet. Samlingsrommet vil også kunne
benyttes til forestillinger, foreldremøter, 17-mai osv.

SFO og kunst/håndverk kan være i lokalet som SFO
disponerer i dag.

Det blir i tillegg et stort disponibelt rom i 1.etasjen av
den eldste delen av bygget. Hvis det skal være 2-
avdelings barnehage i bygget, bør man se på
hvordan man kan utnytte dette rommet best mulig
for skole, barnehage og/eller nærmiljø.

I denne løsningen vil man kunne ha barnehagens
uteområde mot sør. Skolens uteområde vil
hovedsakelig ligge mot nord, men også mot sør-
vest for nå elevinngangen som ligger mot sør.
Hovedinngangen til hele bygget har sin adkomst slik
den er i dag.

Kommentarer til alternativ 1:

I alternativ 1 har oppgaven vært å løse skole fra 1-4
trinn og en to-avdelings barnehage innenfor
rammene av eksisterende bygg. Alle krav i TEK10
er ikke gjennomgått og løst i detalj. Dette må derfor
kun sees på som en grovskisse til mulig løsning.
Den er ment som et innspill til valg av framtidig
løsning for Erikstad skole og barnehage.

1-4-trinn beholder sin plassering i eksisternde bygg.
Skolen er fornøyd med lokalene og de synes å være
i god stand. De foreslås derfor beholdt der de er.

Skolens administrasjon, personalrom og
lærerarbeidsplasser foreslåes flyttet til området hvor
5-7-trinn tidligere holdt til. Her utnyttes lokalene som
de er så godt det lar seg gjøre, men noe ombygging
kreves. Inngang og toaletter beholdes der de er.
Garderobe kan benyttes som en nærgarderobe for
de ansatte, men bør vurderes delt opp i kjønn. Hvis
det ikke etableres kjønnsdelt garderobe inkl dusj,
må dette etableres andre steder i bygget. Dette kan
sees i sammenheng med barnehagen.

Barnehagen er kun 2 avdelinger (småbarn og
storbarn), og bør løses på ett plan for å få god
kommunikasjon i barnehagen. Her er det imidlertid
litt trangt til å løse alle barnehagens ønsker.

Avdelingene i barnehagen har separate innganger,
garderober, wc/stellerom, oppholds- og lekerom, i
hver sin ende av bygget. Mellom avdelingene er det
et stort fellesrom med kjøkken, spiseplass og egen
sone for forming/forskning. Fra fellesrommet er det
tilgang til fellesarealer som deles med skolen.

En kjerne med toaletter og garderobe som er i
bygget i dag beholdes som nærgarderobe til
barnehagens personale. De har i tillegg plass til
yttertøy til bruk i barnehagen i avdelingenes
grovgarderober. Disse garderobene tilfredsstiller
ikke dagens krav til garderober, og de må derfor ha
tilgang til andre garderober på huset.

Personalrom (pauserom, styrekontor, arbeidsrom for
pedagoger, møte/samtalerom etc) legges mot nord,
slik at avdelingene vender ut mot barnehagens
uteområde.

P

BARNEHAGE

SKOLE

N
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SAMLINGER / GYM / LEK / FRAMVISNING (umøblert sone)

SFO / SERVERING (møblert sone)VESTIBYLE / UTSTILLING

INNGANG
PERSONAL

SKOLE

INNGANG
SKOLE

INNGANG
SKOLE

HOVEDINNGANG

SKOLE 1-4-TRINN

PERSONAL SKOLE

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

FELLES PERSONALGARDEROBER

AVDELING 3-6 - 24 barn

INNGANG
BARNEHAGEAVD.

BARNEHAGE

Minikjøkken

UndervisningsmateriellUndervisningsmateriell

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

Minikjøkken

Va
sk

er
en

ne
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/k
op

p

T

St
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he

v/
se

nk
m

/s
er
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nt

MÅLTIDER

Mulig utvidelse m/dusj

Evt. kjønnsinndeling og dusj

HC-garderobe

Vaskerenne

G
la

ss
ve

gg

Oppholdsrom m/kjøkken
56,0 m2

WC
1,7 m2

RWC
4,8 m2

Arbeidrom ped.
26,3 m2

WC
1,7 m2

Dusj
4,8 m2

Dusj
4,8 m2

Personalgarderobe
10,4 m2

Personalgarderobe
10,5 m2

6,7 m2 Gang
8,1 m2

Gang
10,4 m2

Gang
5,6 m2

Kontor styrer
9,2 m2

Pauserom
13,9 m2

Lager
6,6 m2

Fyrrom
26,3 m2

Lager/verksted
9,3 m2

Vaktmester
8,5 m2

Teknisk
9,4 m2

Renholdssentral
19,6 m2

Gruppe
10,0 m2

Gruppe
14,2 m2

Gruppe
10,5 m2

Skole trinn 1-4
355,7 m2

Vaskrom/forming
19,9 m2

WC
1,3 m2

WC
1,2 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Garderobe
22,6 m2

Garderobe
29,4 m2

WC
1,3 m2

WC
1,3 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Kjøkken
41,4 m2

Fellesareal skole/barnehage/nærmiljø
271,0 m2

Spes.ped./drama gard.
20,5 m2

Gangareal
26,7 m2

Heis
1,9 m2

Vindfang
4,9 m2

WC
2,1 m2

Forrom / kopi etc
12,9 m2

Personalrom
38,6 m2

Kontor
10,4 m2

Kontor
7,4 m2

Gruppe/stillerom
10,2 m2

Gruppe/stillerom
10,2 m2

WC
1,3 m2

WC
1,2 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Arkiv
10,5 m2

Møterom
36,7 m2

Lærerarbeidsplasser
37,3 m2

Samtale/Helsesøs.
11,9 m2

Gang m/kjøkkenkrok
25,1 m2

Utebod
4,5 m2

Utebod
4,5 m2

Utebod
4,5 m2

Grovgard.
13,4 m2Stelle/RWC

7,5 m2

WC
1,7 m2

WC
1,8 m2

Lekerom
8,0 m2

Fingarderobe
19,1 m2

Kontor SFO
9,6 m2

Garderobe
19,0 m2

Lærerarbeidsplasser
37,2 m2

Forkontor
22,5 m2

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

FELLES BARNEHAGE

VÅTROM (GROVGARD./WC/STELLEROM)

PERSONALROM BARNEHAGE

PERSONALROM BARNEHAGE/SKOLE

PERSONALROM SKOLE

DRIFTSROM/TEKNISKE ROM

ANDRE ROM/GANGAREAL

Se kommentarer på tegning 2.2.
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KJØKKEN

FORMING/FORSKNING

AVDELING 3-6 - 24 barn

OVERDEKT UTEPLASS / INNGANG AVD.

AVDELING 0-3 - 12 barn

AVDELING 0-3 - 12 barn
Vaskerenne

OVERDEKT
INNGANG AVD.

TIL FELLESAREALER
SKOLE/BARNEHAGE

BARNEHAGE
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BARNEHAGE

BARNEHAGE
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Vaskerenne m/kopp

T
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T
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v/
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Vaskerenne

Heis
Trapp

Kjøl/frys/ovn/høyskap

Sitte-/ståbenk

Halvhøy vegg

St
åb

en
k

Oppholdsrom
34,2 m2

Oppholdsrom
35,6 m2

Fellesrom
79,5 m2

Vent. rom
35,1 m2

Lager
19,2 m2

Grovgard.
11,8 m2

Lekerom
14,8 m2

Oppholdsrom
30,6 m2

Stelle/RWC
9,4 m2

WC
1,8 m2

Lekerom
10,2 m2

WC P
2,0 m2

WC P
2,0 m2

Samtale
6,1 m2

Nærgard. personal
5,8 m2

Vognskur
13,9 m2

Grovgard.
18,0 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Vaskerom
3,5 m2

Fingarderobe
7,3 m2

Fingarderobe
7,3 m2

WC
1,8 m2

Fingard.
16,6 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Samtale
6,0 m2Soverom/lekerom

11,7 m2

Soverom/lekerom
11,7 m2

Lekerom
6,0 m2

WC
1,5 m2

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

FELLES BARNEHAGE

VÅTROM (GROVGARD./WC/STELLEROM)

PERSONALROM BARNEHAGE

PERSONALROM BARNEHAGE/SKOLE

PERSONALROM SKOLE

DRIFTSROM/TEKNISKE ROM

ANDRE ROM/GANGAREAL

Personalrom som kontorer, arbeidsrom, samtalerom
og pauserom er lagt til 1.etasje på motsatt side av
korridor fra storbarnsavdelingen.

En kjerne med toaletter og garderobe som er i
2.etasje av bygget i dag beholdes som
nærgarderobe til barnehagens personale som
holder til i disse avdelingene. De har i tillegg plass til
yttertøy til bruk i barnehagen i avdelingenes
grovgarderober. Disse garderobene tilfredsstiller
ikke dagens krav til garderober, og de må derfor ha
tilgang til andre garderober på huset.

Skolens hovedinngang, vestibyle, allrom og kjøkken
beholdes slik det er i dag. Dette vil være et felles
areal for skolen, barnehagen og nærmiljøet.
Innvendig fysisk aktivitet (gymlek) vil kunne være i
samlingsrommet. Samlingsrommet vil også kunne
benyttes til forestillinger, foreldremøter, 17-mai osv.

SFO og kunst/håndverk kan ikke være i lokalet som
SFO disponerer i dag. Det må løses med felles bruk
av skolens arealer og fellesarealene til skole,
barnehage og nærmiljø.

I denne løsningen vil man kunne ha barnehagens
uteområde mot sør. Skolens uteområde vil
hovedsakelig ligge mot nord, men også mot sør-
vest for nå elevinngangen som ligger mot sør.
Hovedinngangen til hele bygget har sin adkomst slik
den er i dag.

Kommentarer til alternativ 2:

I alternativ 2 har oppgaven vært å løse skole fra 1-4
trinn og en 4-avdelings barnehage innenfor
rammene av eksisterende bygg, hvor barnehagen
løses i de to etasjene i den eldste delen av bygget.
Alle krav i TEK10 er ikke gjennomgått og løst i
detalj. Dette må derfor kun sees på som en
grovskisse til mulig løsning. Den er ment som et
innspill til valg av framtidig løsning for Erikstad skole
og barnehage.

1-4-trinn beholder sin plassering i eksisternde bygg.
Skolen er fornøyd med lokalene og de virker i god
stand. De foreslås derfor beholdt der de er.

Skolens administrasjon, personalrom og
lærerarbeidsplasser foreslåes flyttet til området hvor
5-7-trinn tidligere holdt til. Her utnyttes lokalene som
de er så godt det lar seg gjøre, men noe ombygging
kreves. Inngang og toaletter beholdes der de er.
Garderobe kan benyttes som en nærgarderobe for
de ansatte, men bør vurderes delt opp i kjønn. Hvis
det ikke etableres kjønnsdelt garderobe inkl dusj,
må dette etableres andre steder i bygget. Dette kan
sees i sammenheng med barnehagen.

Barnehagen er 4 avdelinger (2 småbarn og 2
storbarn). Det er mulig å løse 3 avdelinger i 2.etasje
hvis alle personalrom og kontorer legges til 1.etasje.
En avdeling må derfor legges til 1.etasje.

I første etasje legges 2 småbarnsavdelinger. De
deler grovgarderobe m/wc og vaskeromsone i
stellerom, men har ellers helt separate rom. Det er
litt trangt i sonen med garderober, toaletter og
stellerom.

Det legges en storbarnsavdeling andre enden av
2.etasje. Den deler et fellesrom med kjøkken,
spiseplass og egen sone for forming/forskning med
de to småbarnsavdelingene.

Den andre storbarnsavdelingen legges til 1.etasje,
hvor den har tilgang til uteområdet og dagslys langs
en lang fasade. Denne avdelingen får eget kjøkken,
men vil også kunne nå fellesrommene i 2.etasje via
trapp og heis i vestibyle.
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SFO / SERVERING (møblert sone)

INNGANG
PERSONAL

SKOLE

HOVEDINNGANG

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

Kjøkken

Evt. kjønnsinndeling og dusj

Kj
øk

ke
n

Venteplass

Fellesareal skole/barnehage/nærmiljø
271,0 m2

Vindfang
4,9 m2

Møterom/helsesøster
10,4 m2

Rektor
11,0 m2

SFO-leder
10,2 m2

WC
1,3 m2

WC
1,2 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Lager
10,4 m2

Personalrom
52,2 m2

Lærerarbeidsplasser
66,3 m2

Møterom
11,9 m2

Gang
22,9 m2

Utebod
4,5 m2

Garderobe
14,4 m2

Møterom
41,4 m2

Merkantilt forkontor
19,0 m2

Lager/arkiv
8,8 m2
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Oppholdsrom
36,4 m2

Oppholdsrom
33,6 m2

Oppholdsrom
40,2 m2

Vent. rom
35,1 m2

Lager
19,2 m2

Lekerom
26,0 m2

Oppholdsrom/lekerom
48,4 m2

WC P
2,0 m2

WC P
2,0 m2

Samtale
6,1 m2

Nærgard. personal
5,8 m2

Vognskur
13,9 m2

Grovgard.
18,0 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Vaskerom
3,5 m2

Fingarderobe
7,3 m2

Fingarderobe
7,3 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Samtale
4,8 m2

Soverom/lekerom
11,7 m2

Soverom/lekerom
11,7 m2

Lekerom
6,0 m2

WC
1,5 m2

Soverom/lekerom
11,9 m2 Felles kjøkken

15,0 m2

Grovgard.
18,3 m2

Fingard.
8,3 m2

Fingarderobe
8,2 m2

Stelle/RWC
6,8 m2

Stelle/RWC
6,8 m2

Samtale
4,8 m2

WC
1,8 m2
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Notat til sak:  

Erikstad skole og barnehage 
Angående eventuell etablering av voksenpedagogisk senter i hvit-barnehagen på Vestmyra. 

 

I forbindelse med sak om eventuell flytting av alle avdelinger ut av hvit-barnehagen på Vestmyra, er 
det stilt spørsmål om det er mulig å etablere voksenpedagogisk senter i det ledige lokalet. Dette for å 
flytte ut av leide lokaler på Søbbesva og over i kommunalt eide lokaler. 

Rådmannen har tidligere redegjort for estimerte ombyggingskostnader, samt at barnehagen vil være 
enklere og rimeligere å bygge om til undervisningslokaler enn kontorlokaler, på grunn av 
eksisterende infrastruktur i bygget. 

En sak om en slik flytting av voksenpedagogisk senter er ikke utredet i detalj, ettersom det pr. dags 
dato ikke foreligger endelige planer eller vedtak for å flytte ut alle 3 avdelingene ut fra hvit-
barnehagen. Hvis så blir tilfelle vil en faglig utredning samt påfølgende medvirkningsprosess fra 
ansatte, SU, tillitsvalgte og brukere/foresatte til både voksenpedagogisk senter og de gjenværende 
avdelingene i rød-barnehagen på Vestmyra avdekke alle muligheter og begrensninger i så måte. 

 

Rådmannen har pr. dags dato ingen reservasjoner mot å starte opp en slik utredning hvis det 
kommer et vedtak om det. Voksenpedagogisk senter trenger nye lokaler, og hvit-barnehagen 
fremstår som et fornuftig alternativ til denne typen opplæring som i all hovedsak består av 
språkopplæring til flyktninger som er bosatt på Fauske og skal integreres språkmessig og sosialt i 
samfunnet så raskt som mulig.  

Det å kunne tilby barnehageplass for egne barn til de bosatte flyktningene som trenger det i 
umiddelbar nærhet av undervisningslokalene, vil også bedre muligheten for økt deltakelse i 
språkopplæringen for den kvinnelige andelen av flyktningene ettersom disse ofte har hovedansvaret 
for barneomsorgen. De bygningsmessige og støymessige utfordringene ved å ha barnehagens 
uteområde og voksenpedagogisk senters undervisningslokaler «vegg i vegg» lar seg løse ved bruk av 
gjerder som gir tilstrekkelig lyd- og innsyns skjerming mellom enhetene. 

Hvis en full utredning skulle vise at byggets plassering likevel ikke gjør det egnet for foreslått bruk, 
eller at andre omstendigheter avdekket i utredningsprosessen gjør at forslaget ikke lar seg realisere, 
vil bygget være godt egnet for salg på det åpne markedet. Det vil redusere kommunens portefølje på 
eiendom. 

 

For voksenopplæringen vil det bety at man fortsetter drift i dagens lokaler utfra leieavtaler til andre 
alternativer lar seg realisere. 

 

 Fauske, 12.6.17. 

Rådmann Geir Mikkelsen 
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Sak nr.   Dato 
034/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 
009/17 Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017 
048/17 Formannskap 06.06.2017 
052/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Etablering av familiens hus 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det videre 
arbeid. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

 
Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AMU- 009/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

 



Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det videre arbeid. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det videre 
arbeid. 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 048/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det videre 
arbeid. 
 
Vedlegg: 
09.05.2017 Familiens Hus-presentasjon 1349074 

16.05.2017 Intensjonsavtale ISE 1349685 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 2 etg. 1350226 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 3 etg. 1350227 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan u etg. alt A 1350228 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan u etg. alt B 1350229 

22.05.2017 Utredning Familiens Hus (003) 1350230 

22.05.2017 Økonomisk beregning Familiens hus 1350231 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 1 etg. alt A. pdf 1350232 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 1 etg. alt B 1350233 

22.05.2017 Tilbakemeldinger fag- organisasjon - vernetj. 1350237 
 
Sammendrag: 
 



Fauske kommune vedtok i 2014 «Samhandlingsplan for oppvekst i Fauske, 2014 – 2019» Planen ble 
rullert første gang av kommunestyret i 2016, og har varighet til 2019.  
 
Planen gir samhandlingsfeltet for oppvekst og kultur en valgt retning for satsningsområder i perioden. 
Den gir føringer til enhetene i oppvekstområdet om valgte prioriteringer som det skal jobbes med. 
Hovedområdene er: 
 

· Tidlig innsats/tidlig intervensjon  
· Folkehelse  
· Foreldrestøtte 
· Samhandling  

 
Punktene er definerte mål i planen, som også sier noe om organisering med fokus på samhandling, 
ressursutnyttelse og samling av kompetanse som et tiltak som skal bidra til et mer helhetlig 
tjenesteapparat.  
 
Punkt 4.2 i planen angående barne- og familie enheten sier: 
 

· Barne- og familieenheten omfatter familiesenter, barneverntjeneste, pedagogisk psykologisk 
tjeneste og flyktningetjeneste. Tjenestene skal utfylle hverandre i forhold til tiltaksnivå. 

· Tjenestene er pr i dag lokalisert i ulike bygg. Å samle tjenestene i et og samme hus, “Familiens 
hus” , vil gi innbyggerne et mer samlet og helhetlig tilbud. Fokus på forebygging, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling er sentrale begrep for barne- og familieenheten. 

 

 
 
 
KOM sak 187/16 om «Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet – prinsippvedtak» sier i punkt 5: 
 



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

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Familiens hus er en modell som ble tilpasset norske forhold gjennom prosjektet «Forsøk med 
familiesentre i Norge 2002 – 2004». Fauske familiesenter er et resultat av denne satsningen, og 
etablering av Familiens hus vil være et tiltak i forlengelsen av det, for å kunne gi familier en helhetlig og 
familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Huset vil da levere alle tjenestene knyttet til avdelingene 
barnevernet, familiesenteret og pedagogisk-psykologisk tjeneste fra samme sted. 
 
Grunntanken er at man samler tjenester i samme hus for å gi et flerfaglig tilbud. En dør – flere tjenester. 
Barn og familier med behov for hjelp, råd eller veiledning henvender seg en plass, og tildeles tjenester ut 
fra kartlegging og behov. Dermed unngår vi at den som har behov for hjelp blir sendt mellom ulike 
systemer/ulike bygg, men opplever hjelpen som helhetlig og koordinert fra kommunens side uten å 
måtte forklare seg flere ganger om de samme tingene.  
 
I skrivende stund er det ikke tatt en politisk beslutning knyttet til Vestmyra barnehage – hvit, og 
eventuell ny lokalisering for de 3 barnehage avdelingene som er i bygget. Saken om Erikstad skole og 
barnehage, og om eventuelt også Vestmyra barnehage – hvit skal være en del av det prosjektet, 
behandles i samme tidsperiode og utvalgsmøter som denne saken og hvorvidt bygget blir frigjort til en 
utredning for ombygging til Familiens hus har man dermed ikke svaret på. Ut fra at punkt 5 i KOM sak 
187/16, har det vært viktig å få denne saken frem til behandling i kommunestyret likevel. 
 
Punkt 5 i KOM sak 187/16 åpner altså for at man også kan se på andre alternativer for etablering av 
Familien hus, samtidig som det avklares bruk av hvit-barnehagen på Vestmyra. 
 
I den forbindelse har sentrumsbygget som går under navnet «Lysverkgården» ligget ute for salg en 
periode. Bygget eies av ISE Enterprise AS, og har vært nevnt i tidligere refleksjonsrunder rundt 
etablering av Familiens hus, men det har aldri vært utredet som en mulighetsstudie i forhold til 
egnethet, størrelse, plassering, kostnader kjøp/ombygging osv. 
 
Fauske eiendom har i samarbeid og dialog med kommunalsjef oppvekst/kultur og enhetsleder barne- og 
familie enheten gjort sonderinger og utredninger knyttet til bygget og deretter vært i forhandlinger med 
eiere av Lysverkgården om en intensjonsavtale om kjøp. Bygget er taksert til 7,9 mill. kroner og har lagt 
ute for salg på det åpne markedet en stund. Kommunen har inngått en intensjonsavtale om kjøp som 
sikrer at bygget ikke selges til andre interessenter i saksbehandlingsperioden. Avtalen forutsetter 
eventuell godkjenning av kjøp i kommunestyrets møte 22. juni 2017 og låser bygget for salg til andre 
frem til denne datoen. 
 
Avtalt pris er etter forhandling satt til 7,1 mill. kr. Prosjektets entreprisemodell er planlagt gjennomført 
som totalentreprise. Dette begrunnes i hurtig prosjektgjennomføring, samt at det vurderes at det ikke er 
ekskluderende for lokalt næringsliv å kunne konkurrere på denne leveransen. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etablering av familiens hus har siden opprettelsen av samhandlingsområdet for oppvekst og kultur vært 
et prioritert ønske som har gjenspeilt seg i samhandlingsområdets ulike planverk, samt i grunntankene 



rundt satsningen på folkehelse og foreldrestøtte. 
 
Avdelingene som hører inn under begrepet «Familiens hus» har hele veien vært innstilt på denne 
etableringen så snart kommunen var i stand til å stille de rette lokalene til disposisjon, enten gjennom 
ombygging av eksisterende lokaler eller ved ny-bygg. Strategiske valg som er tatt og investeringer i form 
av tilsettinger, programvare og kompetanseheving for ansatte har vært gjort utfra planen om etablering 
av «huset», og samlokalisering vil kunne gi de siste synergieffektene man forventer etableringen skal 
fremskaffe. 
 
De siste årene har flere ulike lokasjoner vært foreslått og utredet i større eller mindre grad. Erikstad 
skole og Vestmyra barnehage – hvit (ved utflytting derfra) har vært en del av den administrative og til en 
viss grad politiske drøftingen som har pågått, samtidig som fagavdelingene har argumentert med at det 
er fornuftig og ønskelig med en mere sentrumsnær plassering ut fra ulike faktorer som oppsummeres i 
punkt 9 senere i sakspapiret. 
 
 
Momentliste: 
 

1. Lysverkgården vil i utgangspunktet være et billigere alternativ å bygge om enn hvit-
barnehagen utfra beregninger i vedlegg fra Fauske eiendom. Bygget er et skall-bygg som 
med relativt enkle grep lar seg bygge om til gode kontor og møtefasiliteter for de tre 
tjenestene.  

 
2. Hvis Familiens hus etableres i Lysverkgården kontra hvit-barnehagen på Vestmyra anslås 

det at man korter inn tiden før Familiens hus er klart til bruk med ca. 18. mnd. Dette ut fra 
at arbeidet med prosjektering og anbud kan starte umiddelbart etter eventuell erverv av 
bygningen og man trenger ikke vente på ferdigstillelse av prosjektet rundt Erikstad 
skole/barnehage. Det betyr arbeidstakere ut av trange og dels lite egnede bygg med bruk 
av dobbelt-kontor mye raskere. 

 
3. Raskere etablering av Familiens hus gir en besparelse på leiekostnader for samme 

perioden på ca. 2 mill. kr.  for de tre leieavtalene til barnevernet, familiesenteret og PPT. 
Leieutgiftene beløper seg til ca. 1.35 mill. kr. i året, og leiekostnadene vil påløpe årlig til 
man har funnet en varig løsning for de 3 avdelingene. 

 
4. Flyktningtjenesten som også tilhører barne- og familie enheten er allerede lokalisert i 

kommunalt bygg, og de har ikke vært en del av planleggingen rundt Familiens hus 
gjennom den først vedtatte samhandlingsplanen fra 2014. Selv om de er en del av barne- 
og familieenheten anses det ikke som en avgjørende faktor at de er en del av etableringen 
for å oppnå de synergi-effektene man ønsker. 

 
5. TIMS er allerede etablert som flerfaglig tiltak, og fremstår som et tilbud i tråd med 

Familiens hus sine prinsipper. TIMS = tidlig intervensjon, målrettet samhandling og er en 
flerfaglig gruppe som jobber lavterskel i skole og barnehage eller direkte opp mot foreldre 
og barn. 

 



6. Vestmyra barnehage – hvit, er arealmessig i grenseland for å være stor nok til å etablere 
Familiens hus i. Sammenlignet med lysverkgården er den ca. 120 m2 mindre. Dette kan 
komme til å medføre en mindre utbygging for å gi nok kontorplasser/møtelokaliteter 
ettersom det ikke kan tenkes sambruk med andre bygg i nærheten, men dette er ikke 
utredet i form av mulighetsstudie enda. Utformingen av bygget slik det fremstår i dag 
tilsier relativt omfattende ombyggingskostnader for å omgjøre det til et kontorbygg, men 
det er sannsynlig at et slikt prosjekt kan la seg gjennomføre. 

 
7. Samhandlingsområdet for oppvekst/kultur har pr. i dag flere avdelinger og tjenester som 

er i leide bygg og som har behov for relokalisering for å avslutte leieavtaler med private. 
Ved eventuell fristillelse av bygget til Vestmyra barnehage – hvit, vil det også arealmessig 
og bygningsmessig kunne tilfredsstille behovet som kommunens voksenopplæring i dag 
har (dette er ikke utredet, og baserer seg på kjente størrelser og anslag). En ombygging for 
å sette lokalet i stand som undervisningslokale er beregnet til en mye lavere kostnad enn 
til kontorbygg, jmf. vedlegg fra Fauske eiendom.  

Voksenopplæringen holder til i leide lokaler i Henriksenbygget på Søbbesva med 
leiekostnader på ca. 600 000 i året samt tilsvarende utgifter til renhold. Det finnes pr. i dag 
ingen andre bygningsalternativer som kan handtere voksenopplæringens behov uten å 
kjøpe og dermed øke kommunens samlede bygningsmasse. 
 

8. Begge bygg har tilsvarende lik tilstandsgrad. Lysverkgården = 1,6 og barnehagen = 1,7. 
Tilstandsgrad måles fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer nybygg. 

 
9. De tre fagavdelingene stiller seg uten tvil mest positive til alternativet «Lysverkgården» ut 

fra vurderinger som: 

1. Raskere etablering av Familiens hus 
2. Sentrumsnært alternativ 
3. Tjenestevennlig plassering som gir økt tilgang og dermed økt bruk 
4. Parkeringsmuligheter for brukere/besøkende/klienter på offentlige 

parkeringsplasser i sentrum. 
5. Nærhet til kollektivtransport og lett adkomst for de som ikke bor sentralt i 

kommunen. 
6. Sambruk med kommunens øvrige bygg og tjenesteapparat i rådhuset og 

administrasjonsbygget. Herav møtelokaler, telestudio etc. 
7. Familiens hus etablert i Lysverkgården vil bidra til økt aktivitet i sentrum 
8. Barnevernet ønsker fortsatt nærhet til politi for sikkerhet 

 
a. Raskere etablering av Familiens hus 
b. Sentrumsnært alternativ 
c. Tjenestevennlig plassering som gir økt tilgang og dermed økt bruk 
d. Parkeringsmuligheter for brukere/besøkende/klienter på offentlige parkeringsplasser i 

sentrum. 
e. Nærhet til kollektivtransport og lett adkomst for de som ikke bor sentralt i kommunen. 
f. Sambruk med kommunens øvrige bygg og tjenesteapparat i rådhuset og 

administrasjonsbygget. Herav møtelokaler, telestudio etc. 
g. Familiens hus etablert i Lysverkgården vil bidra til økt aktivitet i sentrum 
h. Barnevernet ønsker fortsatt nærhet til politi for sikkerhet 



 
10. Mulighetsstudien av Lysverkgården som er gjennomført og vedlagt viser at bygget egner 

seg til formålet når man også kan tenke sambruk med nærliggende kommunale bygg. 
Arealmessig må det utnyttes fullt ut for å gi mulighet for etablering av de nødvendige rom 
og fasiliteter tjenestene har behov for. 

 
11. Ombyggingskostnader hvit-barnehagen er anslått til 16 mill. kr eks. moms hvis den skal 

bygges om til kontorbygg. Kostnader ved en eventuell utbygging av ekstra areal vil komme 
i tillegg (beregnet til 4,5 mill). 

 
12. Ombygging av Lysverkgården er estimert til 11 mill. kr eks moms. Kjøp av bygget kommer 

på 7,1 mill. pluss omkostninger. 

 
 
Ved oppsummering av punktene står en da igjen med at begge bygg er reelle alternativer for etablering 
av Familiens hus, men Lysverkgården fremstår som et mere praktisk og ikke minst ønsket alternativ for 
alle fagavdelingene som skal ha sitt virke der. Fordelene virker åpenbare, og prosjektet lar seg realisere 
raskt. 
 
Kjøp av Lysverkgården innebærer en økning av kommunens bygnings portefølje og fremstår ut fra det 
som i strid med Fauske eiendom sitt mandat. Tar man med i betraktningen at utfordringen med å få 
flyttet voksenopplæringen over i eide lokaler ikke på noe vis lar seg løse hvis hvit-barnehagen skal 
benyttes til enten fortsatt barnehagedrift eller til Familiens hus vil kommunen likevel måtte erverve 
mere areal for å få alle leide enheter over i eide bygg. 
 
Ansatte i barne- og familieenheten har fått fremlagt forslaget om etablering av familiens hus i 
lysverkgården og stiller seg positiv til en slik løsning, utfra foreløpige plantegninger. Tegningene er lagd 
som et mulighetsstudie for å se på ulike løsninger og muligheter og er ikke et ferdig produkt. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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4 FAMILIENS HUS

INNLEDNING 

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som 
skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og 
ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud 
rettet mot barn, unge og deres familier samordnes, 
samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at 
familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende 
tjeneste i et og samme hus.

Familiens hus er en modell som ble tilpasset norske 
forhold gjennom prosjektet ”Forsøk med familiesentre 
i Norge 2002-2004”. I forsøksprosjektet ble både 
betegnelsen familiesenter og navnet Familiens hus 
brukt om virksomheten. Det er besluttet at prosjektet 
videreføres under navnet Familiens hus, og omtales 
derfor videre som det.

Helse– og omsorgsdepartementet og Sosial- og helse-
direktoratet anbefaler norske kommuner å organisere sitt 
helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 
og unge etter modellen av Familiens hus.  I veilederen 
”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene” 
er organisasjonsformen fremhevet som et velegnet 
lavterskeltilbud som kan sikre rask og helhetlig hjelp 
til nevnte målgruppe. Regionsenteret for barn og unges 
psykiske helse, region nord (RBUP Nord) har fått i 
oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å fremme og 
videreutvikle modellen i Norge.

MÅL FOR FAMILIENS HUS 

Mål for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, 
samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Målsettingen kan nås blant annet gjennom å:

	 •	 tidlig	identifisere	fysiske,	psykiske	og	sosiale	utfordringer	hos	barnet	og	i	familien
	 •	 tilby	lett	tilgjengelig	støtte	og	tiltak	
	 •	 støtte	og	styrke	foreldre	i	deres	omsorgs-	og	oppdragerrolle
	 •	 legge	til	rette	for	at	barn,	unge	og	deres	familie	får	styrket	sitt	sosiale	nettverk
	 •	 utvikle	kommunikasjons-	og	arbeidsmåter	der	barn	og	foreldre	er	delaktige
	 •	 utvikle	god,	samordnet	og	tverrfaglig	service	til	brukerne
	 •	 være	tilgjengelig	som	møteplass	der	folk	bor
	 •	 formidle	relevant	informasjon
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AKTUELLE TJENESTER I FAMILIENS HUS

Kommunale tjenester som inngår:

	 •	 Svangerskapsomsorg
	 •	 Helsestasjon	for	barn	og	ungdom
	 •	 Åpen	barnehage
	 •	 Barnevernstjeneste
	 •	 Pedagogisk	psykologisk	tjeneste	(PPT)
	 •	 Sosialtjeneste
	 •	 Andre	aktuelle	samarbeidspartnere

Svangerskapsomsorg og foreldreforberedende arbeid 
har en naturlig plass i Familiens hus. Det er flere kjente 
risikofaktorer knyttet til svangerskap. Forbyggende 
arbeid for å redusere disse er viktig for barnets utvikling 
og helse.

Familiens situasjon er en faktor som kan påvirke barnets 
utvikling i svangerskapet. Det er derfor god grunn til så 
tidlig som mulig å hjelpe foreldre til å mestre omsorgsrollen 
og til å gi familien best mulig vilkår for å fungere sammen. 
I tillegg til jordmor er det naturlig at for eksempel 
helsesøster, familieveileder samt flere faggrupper deltar 
i arbeidet.

Helsestasjonen er en lovpålagt og kjent tjeneste i alle 
kommuner. Helsesøstrene er i dialog med alle barne- 
familier uavhengig av sosial status og bakgrunn. I tillegg  
til helsesøstre utgjør lege, jordmor og fysioterapeut 
grunnbemanningen i tjenesten. Det er ønskelig at 
psykolog er tilgjengelig som en del av helsestasjonstilbudet. 

Helsestasjonsvirksomheten er avgjørende for kontinuerlig 
oppfølging av barnets helhetlige fysiske, psykiske og 
sosiale helse. Denne tjenesten bør prioriteres høyt i 
Familiens hus. Den gir en unik mulighet for å identi-
fisere	blant	annet	utviklingsforstyrrelser	hos	barn	eller	
samspillsvansker i familien. Det bør legges til rette for 
å trekke inn flere faggrupper i de ulike konsultasjonene 
i helsestasjonen. I tillegg til samspill kan et eksempel 
på tema være språkutvikling.

Åpen barnehage er et sentralt tilbud i Familiens hus. 
Barnehagen er et gratis, pedagogisk tilrettelagt lavter-
skeltilbud med frivillig oppmøte. I tråd med det helse-

fremmende perspektivet er det et mål at deltagelse i åpen 
barnehage kan bidra til at familien får styrket sitt sosiale 
nettverk. Det tildeles ikke faste plasser og en forelder 
eller en annen voksen må være sammen med barnet i den 
åpne barnehagen. Det søkes om formell godkjenning og 
statstilskudd til drift på samme måte som for ordinære 
barnehager.

Førskolelærere vil ha det pedagogiske ansvaret for innhold 
og tilrettelegging i åpen barnehage, og små og store 
som er til stede kommer sammen gjennom lek og ulike 
aktiviteter.  Dette er en unik møteplass hvor familiene 
også blir kjent med andre fagpersoner som er tilknyttet 
Familiens hus. Fagpersonene deltar aktivt i barnehagens 
dagligliv, opptrer i en mer utradisjonell sammenheng enn 
ellers, og gjør seg selv og sin kompetanse kjent. De kan 
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bidra i uformelle diskusjoner som omhandler for eksempel 
barneoppdragelse, samtidig som lek og aktiviteter 
utspiller seg.  Under fellesmåltider vil det også dukke 
opp meningsutvekslinger om ulike tema som er viktige 
for deltagerne. Fagpersonenes tilstedeværelse legger til 
rette for at familiene selv kan få en forståelse av hvem de 
kan etablere kontakt med hvis de har behov for og ønske 
om støtte eller hjelp.

Barnevernstjenesten, PPT og sosialtjenesten er med 
i et eller flere tverrfaglige team og bidrar til å løse de 
oppgavene man har i Familiens hus. Fagpersoner fra 
tjenestene kan for eksempel være barnevernspedagog, 
spesialpedagog eller sosionom. For kommuner som har 
ansatt psykolog, er det hensiktsmessig at deler av denne 
ressursen knyttes til Familiens hus. Det er naturlig at de 
nevnte fagpersoner involveres i alle nivåer i Familiens 
hus, og at forebyggende og helsefremmende virksomhet 
drar nytte av deres kompetanse.

Den tverrfaglige sammensetningen og arbeidsmåtene i 
Familiens hus har som mål å fremkalle god oppfølging 
av	forhold	hos	barn	og	deres	familie	som	identifiseres	
gjennom helsestasjonsarbeidet, svangerskapsomsorgen 
og	åpen	barnehage.		Åpen	barnehage	kan	være	en	arena	
som	gir	barnevernet,	PPT,	BUP	og	andre	eksterne	
samarbeidspartnere gode muligheter for å observere barn 
og familier de arbeider med i en naturlig sammenheng.  
Det vil kunne gi mulighet for god oppfølging og for å 
skreddersy aktuelle tiltak. 

Andre samarbeidspartnere 

Andre tjenester kan delta ut fra brukernes behov, 
kommunens prioriteringer og tilgjengelige ressurser. 
Hensikten med samarbeidet er blant annet at det skal 
bidra til at familiene opplever en helhetlig tiltakskjede 
i hjelpeapparatet. Dette krever godt tverretatlig 
samarbeid.  Slikt samarbeid må forankres i ledelse 
og formaliseres gjennom skriftlige avtaler.

Eksempler på andre aktuelle samarbeidspartnere:

	 •	 Fastlege
	 •	 Barnehage
	 •	 Skolehelsetjeneste	(der	denne	ikke	er	inkludert	i	Familiens	hus)
	 •	 Fysioterapi	og	kommunal	habiliteringstjeneste
	 •	 Tannhelsetjeneste
	 •	 Pleie-	og	omsorgstjeneste	
	 •	 Kommunalt	psykisk	helseteam
	 •	 Psykisk	helsevern	for	barn	og	unge	(for	eksempel	BUP)
	 •	 Psykisk	helsevern	for	voksne	(for	eksempel	VOP)
	 •	 Annen	spesialisthelsetjeneste	(for	eksempel	barneavdeling	ved	sykehus)
	 •	 Barne-,	ungdoms-	og	familieetat	(Bufetat)	med	familievern
	 •	 NAV	og	andre	sosialtjenester
	 •	 Politi	og	Samordning	av	lokale	kriminalitetsforebyggende	tiltak	(SLT)
	 •	 Kultur	og	fritidssektor
	 •	 Frivillige	organisasjoner
	 •	 Andre	kommunale	tjenester	
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OPPBYGNINGEN AV FAMILIENS HUS 

Gjennom bruk av metaforen Familiens hus søkes det 
illustrert hvordan aktivitetene kan foregå på de ulike 
nivåene eller etasjene i huset. Fagpersonellet i Familiens 
hus utgjør et eller flere tverrfaglige og fleksible team, og 
vil fordele sitt arbeid i huset i tråd med brukernes behov 
og ønsker. Arenaen er den samme uansett innsatsnivå, og 
familier som ønsker det kan delta i aktiviteter og tiltak som 
arrangeres i flere av husets etasjer. Målsettingen er at det 
utvikles en god dynamikk og fleksibilitet, der brukernes 
og fagfolks kompetanse benyttes for å komme frem til best 
mulige løsninger for barn og familie.

Tredje etasje/nivå
Barn, unge og familier 
med særskilte behov

Andre etasje/nivå
Barn, unge og familier 
med individuelle behov

Første etasje/nivå
Alle barn og unge med 
familier

Grunnmuren
Faglig fundament
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Grunnmuren   
Faglig fundament

I ”Opptrappingsplanen for psykisk helse” og i ”Regjeringens 
strategiplan for barn og unges psykisk helse” legges det 
føringer for psykisk helsearbeid for barn og unge gjennom 
fem grunnleggende perspektiver. Perspektivene har blitt 
tatt på alvor i ”Forsøk med familiesentre i Norge 
2002-2004”, og de er innarbeidet i familiesentrenes 
faglige fundament eller grunnmur. Perspektivene må 
gjøres gjeldende slik at barn, unge og deres familie 
opplever at føringene kommer til uttrykk i praksis. 
De fem hovedperspektivene er kort fortalt som følger: 

Forebyggende- og helsefremmende perspektiv: Her 
inngår erfaringene med at forebygging av sykdom og 
skade er en god investering sammenlignet med å sette inn 
ressurser når problemer har oppstått. I en forebyggende 
sammenheng	er	det	viktig	at	problemer	identifiseres	
så tidlig som mulig og at brukeren får rask tilgang til 
relevante og virksomme tiltak i forhold til den aktuelle 
problemstillingen. Perspektivet omfatter også viktigheten 
av å fremme de faktorer som er medvirkende til å frem-
bringe og opprettholde god psykisk helse hos barn og unge. 

Mestringsperspektiv: En viktig innfallsvinkel relatert til 
forebyggende og helsefremmende arbeid er et perspektiv 
om mestring. Perspektivet bygger på en erkjennelse av at 
menneskers evne til å utvikle og ta i bruk egne ressurser 
er en sentral faktor i å bygge en god psykisk helse. 
Foreldre/foresatte har hovedansvaret for barnet, og 
involvering av familien og styrking av deres ressurser 
vil være avgjørende for at familien utvikler sine 
mestringsferdigheter.

Brukerperspektiv: Samarbeid med barn, unge og deres 
familie er viktig for å få realisert deres mestring. Brukerne 
må bli møtt med åpenhet, respekt og anerkjennelse. 
Deres kunnskap, ønsker og forståelse av egen situasjon 
må nyttiggjøres i forhold til utvikling av løsninger og 
tiltak. Involvering av brukeren vil også kunne sikre et 
informert samtykke, som gir adgang til at taushetsbelagte 
opplysninger kan deles i en tverrfaglig sammenheng. 
Brukere bør involveres på systemnivå i forhold 
til utforming og utvikling av tjenestetilbudet generelt.

Helhetsperspektiv: Et slikt perspektiv er en forutsetning 
for å løse de komplekse utfordringene en står overfor 
i arbeidet med barn og unge i kommunene.  Når barn 
og unge og deres familie trenger hjelp er det viktig at de 
opplever helhet, tverrfaglighet og kontinuitet i tjenester 
de har behov for.  Helhetsperspektivet handler også om 
å se barn og unge i forhold til den sammenheng deres 
familie, sosiale nettverk og nærmiljø utgjør. 

Kunnskapsperspektiv: Fagutvikling er av stor betydning 
i Familiens hus. Kunnskapsbasert praksis fordrer jevnlig 
oppdatering i forhold til ny og relevant forskning. 
Det tverrfaglige teamet bør enes om arbeidsmåter, 
verktøy og metoder som egner seg for deres praksis. Det 
vil styrke teamet om det bruker felles redskap for tidlig 
identifikasjon	av	ulik	problematikk	og	at	det	samler	seg	
om dokumentert effektive og/eller evaluerte metoder og 
tiltak. Det vil være av stor verdi at teamet dokumenterer 
egne	rutiner	og	praksis.	Det	bør	finnes	en	intern	arena	
hvor det er rom for internundervisning, utveksling av 
erfaringer og gjennomgang av evalueringer. Slik vil man 
kunne bringe fram ny forståelse som igjen kan medføre 
justeringer og endringer av praksis.
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Første etasje/nivå     
Alle barn og unge med familier

Inngangsdøra til alle brukere av Familiens hus er i første 
etasje. Her får brukerne tilgang til generelle og allmenne 
tjenester som åpen barnehage, helsestasjon og svanger-
skapsomsorg. I første etasje bør det være lagt til rette 
for at familiene får utvidet sitt sosiale nettverk gjennom 
kontakt med andre familier, samtidig som de får erfare 
et godt og tverrfaglig samarbeid mellom de aktuelle 
tjenesteutøvere.

Gruppetilbud i første etasje kan være foreldrefor-
beredende kurs, foreldreveiledning, fedregrupper,  
konsultasjoner i helsestasjonen, samlivskurs og babytreff. 

Det kan også arrangeres temamøter, for eksempel med 
fokus på barneoppdragelse, barns utvikling og barns 
rettigheter. Andre eksempler er åpne diskusjonsmøter 
som omhandler hvilke verdier man ønsker å bygge 
lokalsamfunnet på og møter om aktuelle tema på tvers 
av ulike kulturer.

Andre etasje/nivå     
Barn, unge og familier med individuelle behov

Gjennom	de	allmenne	tiltakene	i	første	etasje	identifiseres	
barn og familier som har behov for og ønske om mer 
omfattende veiledning og tiltak enn tilbudet i første 
etasje rommer. Dette kan for eksempel dreie seg om 
familier som har behov for foreldreveiledning med 
samspillstrening.

I andre etasje vil det være aktuelt å samle grupper av 
familier som har felles utfordringer, som for eksempel 
urolige barn, barn som har søvnvansker eller familier der 
barn eller voksne har psykiske lidelser. Grupper for unge 
mødre og språkopplæring for minoritetsgrupper kan 
også foregå her.

Sammen med de faste fagpersonene i Familiens hus kan 
representanter fra for eksempel BUP, barne- og familievern 
eller	andre	samarbeidspartnere	være	bidragsytere.	Tiltakene	
på dette nivået kan bidra til støtte og veiledning i en 
avgrenset periode. Målsettingen er å gi individuell 
oppfølging, slik at brukerne det gjelder opplever økt 
grad av mestring i egen hverdag.
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Tredje etasje/nivå     
Barn, unge og familier med særskilte behov

Enkelte barn, unge og familier sliter med store og 
sammensatte problemer og har behov for tett oppfølging. 
Fagpersonellet	i	Familiens	hus	må	finne	fram	til	gode	
tiltak og tilpassede løsninger i nært samarbeid med 
familien. Det er viktig å begrense belastninger og 
risikofaktorer og samtidig styrke brukernes 
mestringsferdigheter.

Ulike fagpersoner i Familiens hus deltar med sin 
kompetanse, og det vil ofte være nødvendig å ha et nært 
samarbeid med andre tjenester, for eksempel spesialist-
helsetjenesten.	Tiltakene	må	koordineres,	og	i	tillegg	bør	
det etter gjeldende lovverk utarbeides individuell plan 
for brukeren hvis vedkommende ønsker det. 

FORUTSETNINGER    
FOR ETABLERING

Lavterskeltilbud innebærer at det skal være enkelt 
å komme inn i Familiens hus. I veilederen ”Psykisk 
helsearbeid	for	barn	og	unge	i	kommunene”	spesifiseres	
de viktige oppgavene i et kommunalt lavterskeltilbud. 
Familiens hus bør være åpent og ha lav terskel for alle 
barnefamilier i kommunen, uavhengig av sosial og etnisk 
bakgrunn. Dette vil kunne bidra til å redusere sosiale 
helseforskjeller. 

Tverrfaglig samarbeid kan bryte ned eventuelle barrierer 
mellom de ulike tjenestene og skape større fleksibilitet. 
Resultatet vil utgjøre mer enn summen av de enkelte 
tjenestenes bidrag. Det anbefales at de ansatte får tilført 
kompetanse i relasjonsbygging og samhandling, og at 
de får veiledning i tverrfaglig samarbeid. Endringsarbeid 
som dette innebærer modning over tid. Det må derfor 
settes av tid og ressurser til refleksjon og utveksling av 
erfaringer i utviklingsprosessen, både i oppstarten av 
Familiens hus og til vedlikehold av holdninger i den 
videre driften.
 
Personalgruppen må sammen 
utvikle en klar ansvars- og 
oppgavefordeling, hvor målet 
er å støtte og utfylle hverandre 
i et profesjonelt samvirke. 
Erfaring viser at tverrfaglig 
samarbeid bidrar til tyde-
liggjøring av kunnskap og 
yrkesroller, samt at trygghet i rollen som profesjonell 
hjelper gir bedre hjelp til brukerne. De som til daglig 
arbeider sammen i Familiens hus utgjør et tverrfaglig 
team. I noen hus har man valgt å dele fagpersonene opp 
i flere team. De forskjellige teamene kan for eksempel 
ivareta ulike aldersgrupper, som 0-5 år, 6-12 år og 13-20 
år.		Teamene	arbeider	både	i	Familiens	hus	og	ut	mot	de	
arenaer	hvor	barn,	unge	og	deres	familie	befinner	seg,	
som hjem, barnehage og skole. Som supplement til den 
faste staben er det naturlig å trekke inn de som tidligere 
er nevnt som andre samarbeidspartnere. 
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Taushetsplikt er regulert etter de samme lovverk i 
Familiens hus som ved tverrfaglig samarbeid på alle 
andre	arenaer.		Tverrfaglig	og	tverretatlig	samarbeid	kan	
resultere	i	diskusjoner	av	juridisk	art.	Tjenestene	i	Fami-
liens hus vil være regulert av ulike lover, og alle vil være 
underlagt taushetsplikt. Fagpersonene i Familiens hus må 
orientere seg i forhold til lover og regler som berører det 
tverrfaglige samarbeidet, og sammen forholde seg til de 
praktiske implikasjonene dette medfører. Det skal alltid 
innhentes samtykke fra en bruker om at opplysninger 
om vedkommende kan deles i en tverrfaglig sammen-
heng, og det må sikres at kun de opplysningene som er 
nødvendige i sakens anledning blir gjort kjent i teamet.
 
Samlokalisering er en viktig faktor for å lykkes. Det gir 
god tilgjengelighet for brukeren, og danner grunnlag 
for styrket tverrfaglig samarbeid mellom faggruppene. 
I tillegg til formelle møter legges det til rette for et 
uformelt samarbeid. Slik kan man unngå å bruke tid på 
formelle henvisninger og byråkrati mellom tjenestene. 
Dette er et moment som de ansatte i forsøkskommunene 
fremhever som tidsbesparende og mer effektivt overfor 
brukerne.

Tilgjengelighet avspeiles i beliggenheten til Familiens 
hus, og beliggenhet utgjør en vesentlig suksessfaktor for 
å komme tidlig i hjelpeposisjon overfor brukerne. Familiens 
hus bør ideelt sett ligge i nærheten av der folk bor. I små 
kommuner kan det være aktuelt å plassere huset nær 
sentrum,	der	øvrige	servicetilbud	finnes.

Åpningstid er viktig. Huset bør ha en utvidet og fleksibel 
åpningstid, slik at tilbudene kan benyttes av brukerne 
når de har anledning til det.

Kapasiteten ved huset bør følge prinsippet om ”åpen 
dør”.  Det vil si at noen tar imot brukeren selv om ikke 
nødvendigvis den fagpersonen brukeren søker er tilgjengelig. 
Den som tar imot bør kunne ta en samtale der og da 
og legge til rette for videre arbeid. En måte å gjøre dette 
på er at personellet i huset deltar i en vaktordning der 
vakthavende har en friere rolle enn når vedkommende 
er satt opp med timefestede konsultasjoner.

Kontinuitet og stabilitet i husets bemanning vil kunne 
bidra til forutsigbarhet og trygghet for brukerne.  

Evaluering er et vesentlig virkemiddel. For å sikre at 
Familiens hus til enhver tid tilbyr tjenester av god 
kvalitet i henhold til brukernes behov, bør det foreligge 
systemer for kvalitetssikring. Systemene bør inkludere 
registrering av aktivitet samt evalueringsrutiner. Evaluer-
inger kan gjennomføres internt, eller kommunen kan 
involvere eksterne forskere.

ETABLERINGSPROSESSEN

Selv om Familiens hus bygger på eksisterende kommunal 
virksomhet vil en etablering kreve betydelig organisatorisk 
og faglig omlegging. For kommuner som ønsker å 
etablere Familiens hus anbefales det at utviklings- og 
etableringsvirksomheten prosjektorganiseres. 

Etableringsarbeidet kan organiseres i tre faser, 
hvor fasene følger henholdsvis en prosjekterings- og 
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utredningsfase, en fase som forankrer virksomheten i 
kommunalpolitiske vedtak og en iverksettingsfase.  Hele 
prosessen må forankres godt i politisk, administrativ  
og faglig ledelse i kommunen. Det bør nedsettes en  
styringsgruppe og en arbeidsgruppe som har ansvar 
for å lede prosessen.

Forsøkskommunene rapporterer at de selv hadde stor 
nytte av studiebesøk i et etablert Familiens hus i en tidlig 
utviklingsfase. For størst mulig nytteverdi av hospitering 
anbefales det at den besøkende kommunen er tverrfaglig 
representert, og at minst en leder på kommunalsjefsnivå 
reiser med.

Prosjekterings- og utredningsfase

For å sikre at forutsetningene for å etablere Familiens hus 
er til stede, må en rekke momenter vurderes. Faktorer 
som bør kartlegges er hvilke behov og utfordringer som 
finnes	i	målgruppen	for	Familiens	hus	i	egen	kommune.	
Man bør også kartlegge de ulike kommunale aktørenes 
vilje til endring, og ressurser og kompetanse kommunen 
har til rådighet. En prosjektplan bør utarbeides parallelt 
med pågående dialog og diskusjon med berørte parter. 
Denne bør inneholde forslag til retningslinjer for drift, 
samarbeidsavtaler og beslutningsmyndighet. 

Politiske vedtak 

Virksomheten	Familiens	hus	må	forankres	i	kommunens	
planer og budsjetter. Gjennom politiske vedtak forplikter 
kommunen seg til å følge opp planene.

Iverksettingsfase

Etablering av Familiens hus må også i driftsfasen være 
forankret i kommunens politiske, administrative og 
faglige ledelse. Ledere for de tjenestene som inngår 
i Familiens hus bør være delaktige i utviklingen av 
virksomheten, slik at et tverrfaglig perspektiv sikres fra 
enhetsledernivå. I noen kommuner er enhetsledere/
virksomhetsledere fra aktuelle tjenester medlemmer i 
styringsgruppa.

Organisering 

Kommunene velger selv hvordan de vil organisere sine 
tjenester. Det var ulike organisasjonsformer i forsøk-
skommunene, og Familiens hus kan fungere innen ulike 
kommunale strukturer. I forsøkskommunene var det to 
ulike måter å organisere virksomheten på og noen steder 
en kombinasjon av disse:

- Familiens hus som en egen organisatorisk enhet innenfor  
 kommunens tjenesteapparat

- Familiens hus som arena for tjenesteutøvelse, men 
 fagpersonene er ansatt i sin opprinnelige enhet

Ledelse 

Det vil være kommunens ledelse som pålegger de 
aktuelle tjenestene å inngå i Familiens hus. Det må 
presiseres hvilke personalmessige og økonomiske 
ressurser som følger de ulike tjenestene.  Budsjettet må 
justeres i samsvar med virksomhetens behov for etablerings- 
og driftsmidler. Dersom Familiens hus ikke er en egen 
enhet kan det være nødvendig å sikre eierskap og deltagelse 
ved å synliggjøre aktivitetene i Familiens hus i hvert 
enkelt tjenestebudsjett. Arbeidet skal være synlig i planer, 
økonomi og praksis. 

Leder eller koordinator for Familiens hus har ansvar 
for koordinering og utvikling av virksomheten i tråd 
med målsettingene. I tillegg til faglig og organisatorisk 
utvikling av Familiens hus har lederen ansvar for team-
bygging, planutforming, budsjettarbeid, rapportering, 
etablering av samarbeidsavtaler, og informasjonsarbeid 
både internt og eksternt.
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NORDREISA

BODØ FAUSKE

OSLO

RINGSAKER
NES

NETTVERKSVIRKSOMHET 

I forlengelsen av forsøksprosjektet ble det innledet 
arbeid med å etablere nettverk for kommuner med 
interesse for familiesentermodellen. Kommuner som 
har etablert eller som ønsker å etablere Familiens hus, 
vil bli invitert til å delta i en samling i sin region. 
RBUP Nord kan kontaktes for ytterligere informasjon. 

FORSØK MED FAMILIESENTRE   
I NORGE 2002- 2004

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region 
nord (RBUP Nord) har gjennomført prosjektet ”Forsøk 
med familiesentre i Norge 2002-2004”. Forsøket ble 
gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. 
Prosjektet hadde sitt utspring i ”Opptrappingsplanen for 
psykisk helse (1999-2006)”

Følgende kommuner var med i forsøksprosjektet:

	 •	 Bodø	kommune:	www.bodo.kommune.no
	 •	 Fauske	kommune:	www.fauske.kommune.no 
	 •	 Nes	kommune	i	Akershus:	www.nes-ak.kommune.no
	 •	 Nordreisa	kommune:	www.nordreisa.kommune.no 
	 •	 Oslo	kommune,	bydel	Alna: www.bydel-alna.oslo.kommune.no/helse/familiesenter    
	 •	 Ringsaker	kommune:	www.ringsaker.kommune.no/familiesenter/
 

Prosjektet ”Forsøk med familiesentre i Norge 
2002-2004” er evaluert og RBUP Nord kan kontaktes 
for rapport. Modellen er vurdert som egnet for samordning 
av kommunal virksomhet der målet er å legge til rette 
for et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud til barn og 
unge med sine familier. Alle de seks kommunene som 
deltok i forsøket har videreført modellen etter at forsøket 
var avsluttet. 
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SENTRALE NASJONALE DOKUMENTER        
FOR UTVIKLINGEN AV FAMILIENS HUS

	 •	 Rundskriv	”Forebyggende	innsats	for	barn	og	unge”	Q-16/2007
	 •	 Veileder	”Psykisk	helsearbeid	for	barn	og	unge	i	kommunene”	(2007)	IS-1405
	 •	 St.meld.	nr.	20	(2006	–	2007)	”Nasjonal	strategi	for	å	utjevne	sosiale	helseforskjeller”
	 •	 St.	meld.	Nr	16	(2006-2007)	”Og	ingen	sto	igjen	…”
	 •	 Nasjonal	strategi	for	kvalitetsforbedringer	i	sosial-	og	helsetjenester	”Og	bedre	skal	det	bli”	(2005)	IS-1162
	 •	 Strategiplan	for	barn	og	unge	psykisk	helse	”Sammen	om	psykisk	helse”	(2003)	I-1088
	 •	 St.meld.	nr	16	(2002	-	2003)”	Resept	for	et	sunnere	Norge”
	 •	 St.prp.	nr.	63	Om	opptrappingsplanen	for	psykisk	helse	(1999-2006)

 

KONTAKTINFORMASJON

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Nord)
Institutt for klinisk medisin
Medisinsk fakultet       
Universitetet	i	Tromsø
9037	Tromsø

Telefon:	77645850/	77644000
E-postadresse: post.rbup@fagmed.uit.no 
Webside: http://web.fm.uit.no/rbup/familienshus  

Utgiver:   RBUP Nord
   Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Utgitt: 2008



RBUP Nord
REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES  PSYKISKE HELSE,  REGION NORD

 ISBN 978-82-997387-2-9 (trykt)
 ISBN 978-82-997387-3-6 (elektronisk) LU
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Utredning Familiens Hus – alternativsvurdering 

 

Lysverkgården 

 

Gnr - brnr: 103 - 335/1315 

Hjemmelshaver: ISE Entreprise AS 

Tomtekategori: eid 

Tomtestørrelse: 286,4 m2 

Adresse: Rådhusgata 2, 8200 Fauske 

Kategori: Kontorbygg over 4 etasjer, med sokkeletasje med bomberom. 

Byggeår: 1987 (30 år) 

Areal: 

• Fotavtrykk: 286,4 m2 
• BTA: 1076 m2 
• BRA 1006 m2 

Parkeringsareal: nei, dette kan løses enkelt med å benytte parkeringsplass til tjenestebiler utenfor 
Rådhuset eller i gaten utenfor/kommunens parkeringsplass. Alternativt kan plasser kjøpes/leies på 
nabotomt. 

Regulering: Næringsbygg/kontor. Kommunen gir tillatelse til etablering av kontor i 1 og kjelleretasje 
(egen mail). 

Takstdokument: datert 15.01.2017 

Takst: MNOK 7,9 

Tilstandsgrad: 1,6 

Ombyggingsgrad: 80 – 85 % (relativt ukompliserte areal for ombygging)(860 m2/80%)(913/85%) 

Estimert kost (860 m2) pr m2: 10 - 11000,- eks mva – 9.130.000,- eks mva 

Estimert kost (913 m2) pr m2: 10 - 11000,- eks mva – 10.051.250,- eks mva 

 

Fasadeendringer: i relativt liten grad, dog noe ny grid på vinduer/etablering av nye vindusareal for 
nye kontorer. 

Infrastruktur: 

• Ventilasjonsanlegg: fra byggeår, ikke VAV. Teknisk levetid utgått, kan dog være mulig 
å bevare, men anbefales byttet ut. Ventilasjonsaggregat er relativt billig, og man kan 
tenke VAV (behovsbasert) med luft/lysstyring etablert. Dette vil være hensiktsmessig 
sett ut fra at det vil komme helt ny rominndeling med kontorer/møterom osv. 



Byggets 2 nedre etasjer er dessuten totalt uten innredning og er i praksis nesten 2 
tomme rom, og derav enklere å innrede ventilasjon i fra nytt av med ny innredning. 

• Sanitær: bygget har toaletter(mange) i sokkeletasje samt i 2 etasje (HCWC også). Det 
er behov for å etablere tilstrekkelig wc infrastruktur i 1 etg og i 3 etasje. Dette anses 
som relativt enkelt. 

• Fiber/kabel/el: det er etablert føringsveger med et betydelig antall kabler/fiber osv til 
alle etasjer. Det vil sannsynlig måtte gjøres en del med spredenettet, men dette 
anses dog som relativt enkelt å supplere. 

• Bygget har heis mellom alle etasjer. 

 

 

 

 

Vestmyra Hvit 

Gnr - brnr:  

Hjemmelshaver: Fauske kommune 

Adresse: , 8200 Fauske 

Kategori: Barnehage/kontor over 2 etasjer 

Byggeår: 1988 (29 år) 

Areal: 

• Fotavtrykk: , 571 m2 (inkludert boder etc) 
• BTA:  510m2(1 etg) 415 m2(2 etg), total BTA 925m2 
• BRA  483 m2(1 etg) 388m2(2 etg), total BRA 871 m2 

Regulering: Offentlig formål 

Takstdokument: nei 

Takst: MNOK xx 

Tilstandsgrad: 1,7 

Ombyggingsgrad: 

• Til kontorbygg: 100% (relativt komplisert inndeling, dårlige løsninger, mange 
korridorer og mye ombygd fra tidligere med uhensiktsmessige løsninger) 

o Estimert kost pr m2: 16 - 18000,- eks mva – 16.650.000,- eks mva 
• Til klasserom: 60 - 70% (enklere form for ombygging, større del av allerede utnyttet 

areal brukt til store saler, relativt lett å ombygge til klasseromsformål, samt å kunne 
inndele en del i 1 etg til kontorformål der det allerede er noen rom som vil være 
egnet) 

o Estimert kost pr m2: 9 – 11.000,- eks mva – 7.122.500,- eks mva (11.000,- m2 
– 70% ombygging) 



Infrastruktur: 

• Ventilasjonsanlegg: fra byggeår, ikke VAV. Teknisk levetid er i utgangspunktet utgått, 
men godt vedlikehold samt at hovedføringskanaler som ligger strategisk til, gjør at 
dette kan fortsatt ha en levetid på 10 år (estimert). Ventilasjonsaggregat er relativt 
billig, og man kan tenke VAV (behovsbasert) med luft/lysstyring etablert. Byggets 
nedre etasje vil kunne ombygges/tilpasses til kontordrift/grupperom relativt enkelt.  

• Sanitær: bygget har toaletter til ansatte og barn, samt stellerom med toalett i 1 
etasje. I 2 etasje er det kun toaletter til ansatte. Ved ombygging til klasserom må det 
etableres HCWC i nærheten av inngang/heis. Dette anses som relativt enkelt. 

• Fiber/kabel/el: det er etablert føringsveger med et betydelig antall kabler/fiber osv til 
alle etasjer. Ved ombygging må dette reorganiseres. 

• Bygget har heis mellom 1 og 2 etasje. 

 

Synergier: 

 

• Ved erverv av eiendommen, kan denne benyttes til kommunale kontorer mens Fauske 
Rådhus rehabiliteres. Besparelse i innleie, innhentet pris: (57.291,- pr mnd + FDVU 500,- pr 
m2: 700.000,-)  

• Besparelse ved å etablere Familiens hus i Lysverkgården: 
o Fjerne leie av Hellandgården: 500.000,- pr år 
o Fjerne leie av Edvardsengården (PPT): 214.500,- pr år 
o Fjerne leie av Diplomgården AS: 631.020,- pr år 
o Total besparelse 1.345.520,- pr år i leiekostnader 
o FDVU kostnader:600 x 1510,- pr m2: 906.750,- (FDVU kostnader vil påløpe eid areal 

hvis Lysverkgården kjøpes med arealsum 850,- pr m2: 914.600,- pr m2/år) 



LYSVERKGÅRDEN
Byggeår 

FDVU kostnader 1987
Renoveringskostnader 85 %
Kostnader kjøp
Totale kostnader 

VESTMYRA BARNEHAGE, hvit
Byggeår

FDVU kostnader 1988
Renoveringskostnader, må beregne riving og bygging 100 %
Utbygg/nybygg (anslått størrelse familiens hus)
FDVU kostnader nybygg
Totale kostnader



Kostnader over 
m2 BTA pr m2 FDVU kostnad pr år 40 år 

1076 850kr     914 600kr                    36 584 000kr     
914,6 12 000   10 975 200kr     

7 100 000kr       
54 659 200kr     eks mva

kostnader over
m2 BTA pr m2 FDVU kostnad pr år 40kr                     år

925 850         786 250                        31 450 000kr     
925 17500 16 187 500kr     
150 30000 4 500 000kr       
150 850 127 500kr                    5 100 000kr       

57 237 500kr     eks mva
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Barnevogner

Helsesøster
13,1 m2

Helsesøster
9,5 m2

Kontor
13,0 m2

Helsesøster
13,0 m2

Kontor
9,6 m2

Korridor
22,2 m2

Helsesøster
12,3 m2

Tapperom
28,6 m2

Heis
3,2 m2

HC
4,6 m2

WC
2,5 m2

Undersøkelsesrom
5,8 m2

Helsesøster
16,3 m2

Lab
9,6 m2

Korridor
6,2 m2

Åpen BHG.
25,0 m2

Venterom
25,6 m2

Helsesøster
13,0 m2

Resepsjon
10,7 m2

Familiesenteret
Helsestasjon
Vaksineklinikk
Helsestasjon for ungdom

Forbindelse til de øvrige
etasjene via trapp/ heis

1 felles venterom
6 kontorer
2 kontorer helsesøster/
helsestsjon ungd./
vaksineklinikk.
Åpen Barnehage
1 Lab
1 resepsjon
1undersøkelsesrom
1 WC
1 HC
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Sak nr.   Dato 
038/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 
049/17 Formannskap 06.06.2017 
053/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Skoleskyss Fauske sentrum 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes kun til den 
skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for elever fra Fauskeeidet 
videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Vestmyra 
skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig 
eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Erikstad 
skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlige farlig 
eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot Tørresvik/Valnesfjord får 
dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Finneid 
skole 

 
Unntak a)  



Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-sonen 
får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
vanskelig eller farlig skolevei.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes kun til den 
skolen som defineres som elevens nærskole. 

 
2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Vestmyra 

skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig 
eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Erikstad 
skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlige farlig 
eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot Tørresvik/Valnesfjord får 
dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Finneid 
skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-sonen 
får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
vanskelig eller farlig skolevei.  

 
 



Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tillegg til pkt. 1: 
Dagens ordning for elever fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

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

 
OPKU- 038/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes kun til den 
skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for elever fra Fauskeeidet 
videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Vestmyra 
skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig 
eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Erikstad 
skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlige farlig 
eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot Tørresvik/Valnesfjord får 
dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Finneid 
skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-sonen 
får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 



vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 049/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes kun til den 
skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for elever fra Fauskeeidet 
videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Vestmyra 
skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig 
eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Erikstad 
skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlige farlig 
eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot Tørresvik/Valnesfjord får 
dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Finneid 
skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-sonen 
får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
vanskelig eller farlig skolevei.  

 
Vedlegg: 



09.05.2017 Endrede grenser for skoleskyss - Fauske kommune (L)(156927) 1349092 

09.05.2017 Skoleskyssordning i Fauske kommune 2008 (L)(74855) 1349093 

23.05.2017 Vestmyra - Finneidkrysset 1350367 

23.05.2017 Vestmyra skole - Fauske auto 1350368 

23.05.2017 Klungset - Erikstad skole 1350365 

23.05.2017 Klungset - Vestmyra skole 1350366 
 
Sammendrag: 
Saker som omhandler gjeldende skoleskyss i Fauske kommune og sentrum av Fauske har vært behandlet 
i følgende saker tidligere og ligger som vedlegg:  
K-sak 135/08 Skoleskyssordning i Fauske kommune 2008  
K-sak 73/13 Endrede grenser for skoleskyss – Fauske kommune  
 
Med blant annet bakgrunn i endret skolestruktur fra skoleåret 2016-2017 ser rådmann at tidligere 
vedtak med hensyn til skoleskyss må vurderes på nytt.  
Ny skolestruktur har også ført til en gjennomgang av trafikksikkerheten langs skoleveien (K-sak 65/15), 
og det er gjennomført flere tiltak som skal sikre elevene på vei til og fra skolen.  
 
Saksopplysninger: 
Opplæringsloven § 7-1 slår fast at elever på 1.årstrinn har rett til skoleskyss dersom de bor mer enn to 
kilometer fra skolen. Elever fra 2.-10.årstrinn har rett til skoleskyss dersom de bor mer enn fire 
kilometer fra skolen. I tillegg kan elever med særlig farlig skolevei ha rett til gratis skyss uten hensyn til 
veilengden.  
 
I K-sak 135/08 ble det vedtatt følgende skyssgrenser for elever ved Vestmyra skole, som fortsatt er 
gjeldende:  
 
Mot Leivset/Vatnbygda: 

Elever på 2.-7.trinn som bor forbi tidligere Omars bil og som skulle til Vestmyra hadde rett på 
skoleskyss.   

Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
 
 
Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli:  

Elever på 2.-4.kl.tr.  som bor forbi Scania. 
 
Mot Lund/Øynes:  

Elever som bor forbi vei ned til badestrand. 
 
I K-sak 73/13 ble det vedtatt følgende skyssgrense for elever ved Vestmyra skole og Erikstad skole som 
fortsatt er gjeldende:  

· For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss til 
elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset grendehus. 

 
· For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. gjelde. 

 
Etter at K-sak 73/13 ble vedtatt, har det skjedd en ytterligere utbygging av gang og sykkelveien mot 
Valnesfjord. I dag er enden på gang og sykkelveien 3 km fra Erikstad skole og 4,1 km fra Vestmyra skole 
(se vedlagte kartutsnitt).  
 



Da K-sak 135/08 ble vedtatt soknet de aller fleste barn fra 2.-7. trinn bosatt bortenfor gamle Omars bil til 
Finneid skole, og ble dermed ikke berørt av vedtaket om dekt skoleskyss til Vestmyra skole. Endret 
skolestruktur har medført at vedtaket om dekt skoleskyss har blitt tatt frem av foresatte. Vedtaket har 
fortsatt vært gyldig, og Fauske kommune har dekt skoleskyss for barn fra 2.-7.trinn bosatt bortenfor 
tidligere Omars bil (I dag Fauske Auto) inneværende skoleår. Som vedlagte kartutsnitt viser er avstand til 
Fauske Auto 2,4 km fra Vestmyra skole.  
 
Vedtak 135/08 omhandlet også skoleskyss til Finneid skole. Det gjeldene vedtaket slår fast følgende 
dekking av skoleskyss:  
Finneid skole:           
Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
Mot Leivset: Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan skole har ikke skysselever, da alle elevene som sokner til skolen bor i nærområdet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Mot Tørresvik/Valnesfjord:  
Når det gjelder utbyggingen av gang- og sykkelvei mot Tørresvik/Valnesfjord, så ansees ferdsel knyttet 
til denne som trafikksikker skolevei. Som følge av forlengelsen av gang- og sykkelveien, bør vedtaket om 
rett til skoleskyss endres.  
For elever som går på Vestmyra skole vil 4 km grensen ligge til grunn for om retten til dekt skoleskyss 
slår inn, for de som er bosatt på veien mot Tørresvik/Valnesfjord. For elever som går på Erikstad skole vil 
2 km grensen være gjeldende for elever på 1.årstrinn og enden av dagens gang og sykkelvei være 
gjeldene for elever på 2.-4.årstrinn.   
 
Mot Vatnbygda/Leivset:  
Gjeldene vedtak der skyss skal dekkes for 2.-7. trinn for elever bosatt forbi Fauske Auto og som går på 
Vestmyra skole bør endres. Avstand i dag er 2,4 km og dermed langt unna grensen som opplæringsloven 
legger til grunn på 4 km.  Det er gang og sykkelvei helt frem til krysset Finneid/Sulitjelma, der 
kommunen tidligere har satt 4 km grensen for rett til skyss. Det er i tillegg lagt til rette for at vei opp 
Bremsebakken, forbi jernbanekrysset og videre mot Vestmyra skole kan benyttes.  Det er også sikker 
krysning av E6 enten i forbindelse med rundkjøring ved Esso/Shell i form av gangfelt, og ved nytt 
trafikklys ved Exim/Nico. Fauske kommune har mottatt reaksjoner fra andre foresatte, der deres barn 
har mellom 2 og 4 km skolevei, men ikke dekkes av skoleskyss i hht tidligere vedtak. Ut fra et 
likhetsprinsipp må spørsmål om rett til dekking av skoleskyss behandles ut fra like kriterier. Dersom det 
innvilges rett til skyss der avstanden er under 2/4 km, så må det være på bakgrunn av at eleven(e) har 
særlig farlig eller vanskelig skolevei, og eventuelt elevenes alder.  
 
Det anbefales å opprettholde vedtak om skyss for elever bosatt langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma 
ovenfor 50km-sonen med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
Det samme gjelder elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
 
Mot Lund/Øynes:  
Etter at innkjøring til badestranden er passert endres fartsgrensen til 60 km. Det er heller ikke gjort tiltak 
for å forbedre trafikksikkerheten opp Lund-bakken og videre utover mot Øynes. Det anbefales derfor å 
opprettholde vedtak om dekning av skoleskyss for elever bosatt i området. Dersom det gjennomføres 
trafikksikkerhetstiltak må vedtak om skyss vurderes på nytt.   
 
Ved vurdering om rett til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes kun til den skolen som 
betegnes som elevens nærskole.  



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.:    094/13 DRIFTSUTVALG Dato:  16.10.2013 
 073/13 KOMMUNESTYRE  14.11.2013 
 
 
 
ENDREDE GRENSER FOR SKOLESKYSS - FAUSKE KOMMUNE 
   
 
Vedlegg: Kommunestyresak 135/08 

Kartutsnitt x 2 fra Google Maps 
 
Sammendrag: 
I kommunestyre sak 135/08 ble det vedtatt grenser for når elever tilknyttet den enkelte skole i 
Fauske kommune skulle få tilbud om skoleskyss, utfra lovgrunnlag i opplæringsloven. 
 
Som generell regel er det da vedtatt at 1. klassinger som bor mere enn 2 km. fra skolen skal få 
skoleskyss, mens 2. – 10. klassinger må bo over 4 km. fra skolen. 
 
I tillegg vil elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei ha rett til skoleskyss uten hensyn 
til avstand fra skolen. Herunder vil momenter som manglende gang- og sykkelvei, fartsgrense på 
strekningen de går, belysning og værforhold være vurderende faktorer. 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunestyrevedtak 135/08 ga skoleskyss til elever som bodde vest for Tareveien på riksvei 80 
utfra prinsippet om at de hadde en farlig skolevei i en 70 sone. Dette for elever ved både Erikstad 
og Vestmyra skole. 
 
Høsten 2013 var arbeidet med ny gang- og sykkelvei fra Erikstad til Klungseth ferdig, og det er 
dermed en sammenhengende sykkelvei fra sentrum og helt til grendehuset på Klungseth. Elever 
må krysse riksvei 80, men da i en 50- sone med et godt opparbeidet krysningspunkt, med 
belysning. 
 
Fra enden av gangveien og til Vestmyra skole er det 3,8 km (se kartutsnitt). Fra enden av 
gangveien og til Erikstad skole er det 2,6 km (se kartutsnitt). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Med ferdigstillelse av ny gang og sykkelvei har elever bosatt på strekningen fra Tareveien og 
vestover til gang- og sykkelveiens slutt ved Klungseth grendehus, en trygg og god skolevei, med 
belysning. Avstanden fra Erikstad skole og Vestmyra skole overstiger ikke grense på 4 km, og de 
elevene som er bosatt på denne strekningen og går på 2. – 10. trinn mister rett til skoleskyss, 
utfra et likhetsprinsipp med elever i resten av kommunen. 
 



For elever i 1. klasse gjelder fortsatt grense på 2 km. Avhengig av bostedsadresse på den gitte 
strekningen vil noen ha krav på skyss, og andre ikke. Her vil grense på 2 km. fra utgangsdør 
hjemme og til inngangsdør skole være gjeldende.  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 
For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 
til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungseth grendehus. 
 
For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 
gjelde. 

 
 
DRIF-094/13 VEDTAK-  16.10.2013 

 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 
til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset grendehus. 
 
For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 
gjelde. 

 
 
KOM-073/13 VEDTAK-  14.11.2013 

 
Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 
til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset grendehus. 
 
For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 
gjelde. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
Enhetsleder skole til videre forføyning    
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SKOLESKYSSORDNING I FAUSKE KOMMUNE 2008  
 
Vedlegg: K-sak 124/97 Skoleskyssordning i Fauske kommune 

K-sak 161/00 Skoleskyss 
Driftsutv. 062/06 Skoleskyss i Sulitjelma 
Kart over bussbevegelse ved skolestart og skoleslutt. (2 ark) 

 
Sammendrag: I Fauske kommune er det et godt innarbeidet skysstilbud. Det forekommer 
klager på at noen busser går for tidlig etter skoleslutt, mens andre må vente litt for lenge. Skolene 
har ulike begynnertidspunkt og  sluttidpunkt nettopp for å fange opp dette. Saken bygger på 
nåværende skyssordning med justeringer der det er nødvendig. Svømmekjøringen er  justert etter 
behov ut fra de læreplanføringer og praktisk tilrettelegging. Det er en økning totalt i utgifter til 
transport. 
 
Saksopplysninger: 
Skoleskyssordningen ble sist behandlet i Kommunestyret i desember 1997. Siden den tid har det 
skjedd endringer i behov og tida er inne for en gjennomgang. I tidligere vurderinger har en 
forholdt seg til en skyssplan, elevenes behov ut fra organisering  og kostnad. I dag må en også 
følge opp de  krav til sikkerhet som stilles til befordrer og de krav som stilles til  
tilsyn ved skolene før og etter skoletid. Mange barn har for lite fysisk aktivitet. Det er derfor 
viktig  at så mange som mulig går til/fra skolen. 
 
Lovgrunnlag: Opplæringsloven §7-1 Skyss: Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå 
skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensen to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller 
vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengde. 
 
§7-3:Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke: Elevar som på grunn av 
funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden 
mellom heimen og opplæringsstaden. 
 
§7-4:Reisefølge og tilsyn: Elevane har rett til nødvendig reisefølge .Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det 
blir ventetid før undervisninga tek til og etter at undervisninga er slutt. 
 
§7-6:Skyss til barn under opplæringspliktig alder:Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter §5 – 7 
har rett til skyss når det på grunn av særlege omsyn er nødvendig for å kunne ta imot denne hjelpa. 
 
Privatskoleloven:  §3-7. Skyss m.m. Gjelder Nordlys skole. 
 
Endringer/ skoler: Fauskeeidet skole er nedlagt og elevene spredt til andre skoler, men i 
hovedsak til Erikstad. I deres tidligere lokaler holder Nordlys kristne skole til. Disse elevene 



har også krav på skoleskyss og er innlemmet i dagens ordning. Finneid skole er flyttet inn i 
nye lokaler (Finneid Nærmiljøsenter). Dette tilsier en lengre skolevei for noen elever. 
Fauske sentralskole er kun avlastningsskole under ombygging på Vestmyra.. Det arbeides med 
ny buss-stopp på Vestmyra i stedet for gammel holdeplass nedenfor Fauske sentralskole. 
 
Endringer skoletid: Skoledagens begynnelse og slutt varierer fra skole til skole ut fra 
transportsystemets koordinering. Det er økning i timetall på 1.-4.årstrinn fra 1.aug.2008, 
tilsvarende 6,67 timer i uka a 45 min. 
 
Timetallet er som følger:  
1. – 4.trinn: Varierer fra 23,67 t/u til 25. Dette betyr at en over 4 dager i uka må finne løsninger 
for disse elevene for eksempel gjennom SFO eller ekstraskyss. Fredag nyttes halv dag som 
medfører utgifter til midtskyss. 
5. -7.trinn:  27 timer fordelt på 4 hele dager og en halv. Midtskyss fredager. 
8.-10.trinn: 30 timer fordelt på 5 hele dager. 
 
Sikkerhet: Skolene skal sette skoleskyss og trafikksikkerhet på dagsorden. Det er viktig med 
grundig informasjon til elevene og elever på 2.årstrinn får refleksopplæring og demonstrasjon  
om riktig refleksbruk. I busser med sikkerhets-seler skal dette brukes. Skolene har ansvar for 
tilsyn av elever i ventetid.  
Akseptabel daglig reisetid: 1.-4. trinn: inntil 45 min., 5.-7.trinn:inntil 60 min., 8.-10.tr.  inntil 75 
min. Det er videre viktig at elevene ikke får for lang ventetid før- og etter skoletid. Det anbefales 
maks 15 min. 
 
Skyssoperatører: Skyssen kjøres i dag av Nordlandsbuss, Bodø Sight-seeing (Tidl. Homstrøm)  
og  Fauske Taxi. Det er satt i system etter oppdrag fra Nordland Fylkeskommune. 
Kjøreplanen følger skoleruta med 190 skoledager og lagt i en samordning mellom grunnskolen 
og videregående skole.  
 
Ekstra kommunal tilpasning: Dette ut fra §7.-1 der det i vedtak 1997 ble tatt hensyn til farlig 
skolevei. Det er i mellomtiden bygget gang/sykkelveier, men slår likevel ikke ut der  det er slik 
kjøring i dag. Det gjelder Valnesfjord og Sulitjelma. 
Svømmekjøring: Når Fauske svømmehall tas i bruk, får en tilbake utgifter til svømmekjøring for 
sentrumsområdet. Svømming er i hovedsak lagt til småskolen. I Valnesfjord nytter en bassenget 
ved VHSS.  Ved skade og  ved kjøring av funksjonshemmede, søker kommunen  refusjon, men 
må ut med en egenandel. 
 
Økonomi:  a) Utgiftene til skyss dekkes  for det meste av fylket, men kommunen betaler 
klippekortsats med direkte oppgjør mot skyssoperatørene. I tillegg kan kommunen selv gå inn 
med utvidet tilbud for elever ved kortere avstander når skoleveien er trafikkfarlig, værutsatt etc. 
Utgiftene til dette vil da være et rent kommunalt ansvar, vanligvis klippekortsats, i den grad det 
går skyss på strekningen. Det betales ekstra for midtskyss en dag pr. uke. 
 
b) Svømmekjøring. Svømming tilhører Kroppsøvningsfaget.  Det vises til Kunnskapsløftet(L06) 
som sier følgende: Mål etter 4. trinn: Være trygg i vann og være svømmedyktig. 
                              Mål etter 7.trinn: Utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, 
                                                           på  ryggen. 
                              Mål etter 10.trinn: svømme på magen og på ryggen og dykke. 
Det må  gis flest timer på småskoletrinnet, men svømming må gis også på 5.-10.tr. 
I Fauske kommune finnes 3 svømmebasseng. Sulitjelma, VHSS og Fauske svømmehall. 



 
Skyssutgifter:    
a) Nordlandsbuss :                   1997 :     657.780,-     og       2007:      1.124190,- 
  + Nordlys skole                                                                                      90000,- så langt i 07/08 
  + Svømmekjøring                                  118.000,-                               250000,- (anslag) 
  + Hauanbuss                                           197.600,- 
b) Holmstrøm  :                              ”        572.816,-     og         ”           912423,- inkl. svømmkj. 
c) Drosjekjøring:                                                                                       50000,-      
   Etter rabatt:                                                                    
    Sum:                                                  1.489918,-                              2.426613,-        
 
                                                           
Saksbehandlers vurdering: 
Saksbehandlingen bygger på: Bosetting i Fauske og dermed behov for skyss. Opparbeidet 
erfaring i transportmønster der samordning mellom grunnskole og videregående skole og 
skoleruta gir et utgangspunkt. Siden forrige hovedgjennomgang, har en fått økning i timetall på  
småskoletrinnet og ny læreplan, Kunnskapsløftet. Den gir føringer for svømmeopplæringen. 
I tillegg er Fauskeeidet skole nedlagt og skyssretningen er snudd mot Fauske sentrum,-Erikstad. 
Så er Nordlys skole kommet inn i lokalene på Kvitblik. Det er dessuten lagt sentrale 
bestemmelser for skolekyss for 6-åringer med grense  på 2 km. Det åpnes snart en ny 
svømmehall på Fauske.  
Transportørene har hatt en prisstigning i perioden, noe som vises klart om en sammenligner 
prisene over en 10-årsperiode. 
 
INNSTILLING : 

 
 Det legges til rette for  skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 

1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 
15.03. 

 
Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  

” Karelen” får skyss hele året. Jfr. Trafikk- 
sikkerhet. 
2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 
15.03. 
3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi 
får skyss hele året. 

Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
      langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter:   Ingen skyss 



 
Vestmyra skolesenter:  Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
       Tarevei/RV80 

Mot Leivset/Vatnbygda:  
Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars 
Bil. 
Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til 
Sulitjelma. 

    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
      badestrand. 

Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 

 
Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
      Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset RV80/Furnes.
    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
      krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter:  Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
    Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
    Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:   Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for 
    kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring.  Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.-
    7.tr.) 
    Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.-
    4.tr.) 
    Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.-
    10.tr.) 
    Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. – 
    4. tr.) 
    Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.-
    10. tr.)   
 
4).  Justering:    Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i 
    samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 



 
DRIF-073/08 VEDTAK-  21.05.2008 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING: 
Det legges til rette for skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 
1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 15.03. 
 
Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  
” Karelen” får skyss hele året. Jfr.   Trafikk-sikkerhet. 
2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 15.03. 
3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi får skyss hele året. 
Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
    langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter: Ingen skyss 
 
Vestmyra skolesenter: Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
     Tarevei/RV80 
Mot Leivset/Vatnbygda:  
Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars Bil. 
Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
    badestrand. 
    Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 
 
Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
    Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til  
    badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset   
    RV80/Furnes.      



    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
    krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter: Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
   Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
   Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
   Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:  Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for  
   kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring. Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.- 
    7.tr.) 
   Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.- 
    4.tr.) 
   Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.- 
   10.tr.) 
   Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. –  
   4. tr.) 
   Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.- 
    10. tr.)   
 
4).  Justering:  Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i   
  samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 
 
FOR-108/08 VEDTAK-  02.06.2008 

 
Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING: 
Det legges til rette for skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 
      1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
      2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 
 
    Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  
      ” Karelen” får skyss hele året. Jfr.  
      Trafikk-sikkerhet. 
      2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
      ”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 



      3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi 
      får skyss hele året. 
Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
    langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter: Ingen skyss 
 
Vestmyra skolesenter: Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
     Tarevei/RV80 
Mot Leivset/Vatnbygda:  
    Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars Bil. 
    Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
    badestrand. 
    Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 
 
Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
    Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til  
    badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset   
    RV80/Furnes.      
    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
    krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter: Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
   Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
   Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
   Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:  Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for  
   kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring. Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.- 
    7.tr.) 
   Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.- 
    4.tr.) 
   Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.- 
   10.tr.) 



   Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. –  
   4. tr.) 
   Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.- 
    10. tr.)   
 
4).  Justering:  Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i   
  samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 
 
KOM-135/08 VEDTAK-  23.06.2008 

 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Det legges til rette for skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 
      1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
      2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 
 
    Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  
      ” Karelen” får skyss hele året. Jfr.  
      Trafikk-sikkerhet. 
      2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
      ”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 
      3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi 
      får skyss hele året. 
Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
    langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter: Ingen skyss 
 
Vestmyra skolesenter: Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
     Tarevei/RV80 
Mot Leivset/Vatnbygda:  
    Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars Bil. 
    Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
    badestrand. 
    Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 
 



Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
    Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til  
    badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset   
    RV80/Furnes.      
    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
    krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter: Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
   Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
   Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
   Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:  Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for  
   kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring. Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.- 
    7.tr.) 
   Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.- 
    4.tr.) 
   Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.- 
   10.tr.) 
   Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. –  
   4. tr.) 
   Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.- 
    10. tr.)   
 
4).  Justering:  Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i   
  samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Skolefaglig rådgiver til videre forføyning    
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Sak nr.   Dato 
036/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 
043/17 Oppvekst- og kulturutvalg 01.06.2017 
054/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 01.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret viser til tilstandsrapporten for 2016 og er ikke tilfreds med at kommunestyrets 
mål om nasjonale prøver ikke er innfridd.  
3. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan intensiveres og 
fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst og kulturutvalget holdes løpende 
orientert om arbeidet og 1. utkast presenteres for utvalget i september. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 til foreløpig orientering. 
2. Rapporten behandles i egen fagdag i begynnelsen av juni og fremlegges til kommunestyret for 

sluttbehandling 22. juni. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte 1. juni 2017. 

 
OPKU- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte  1. juni 2017. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.06.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret viser til tilstandsrapporten for 2016 og er ikke tilfreds med at kommunestyrets mål 



om nasjonale prøver ikke er innfridd.  
3. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan intensiveres og 
fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst og kulturutvalget holdes løpende 
orientert om arbeidet og 1. utkast presenteres for utvalget i september.  

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Resultatet fra gruppearbeidet på fagdagen om tilstandsrapport grunnskole vedlegges saken. 
 
OPKU- 043/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret viser til tilstandsrapporten for 2016 og er ikke tilfreds med at kommunestyrets 
mål om nasjonale prøver ikke er innfridd.  
3. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan intensiveres og 
fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst og kulturutvalget holdes løpende 
orientert om arbeidet og 1. utkast presenteres for utvalget i september. 

 
Vedlegg: 
09.05.2017 Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2016 1349060 

08.06.2017 Fagdag og gruppearbeid 1.juni 2017 1352311 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for grunnskolen er en lovpålagt rapportering til kommunestyret som skoleeier i en 
kommune. Dette er beskrevet i opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 
 
Det følger av forarbeidene til bestemmelsene- Ot.prp. nr 55 (2008-2009) s 24- at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 
 
Statistikkene og tallmaterialet i tilstandsrapporten er hentet fra de nasjonale databasene som skole 
rapporterer til, GSI, PAS og Skoleporten. 
 
Verktøyet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og tar utgangspunkt i noen få utvalgte målepunkter 
basert på rapporterte resultater fra GSI, PAS og Skoleporten. Målepunktene som presenteres gjelder 
utvalgte kriterier fra elevundersøkelsen 7.og 10. trinn, nasjonale prøver fra 5. og 8. trinn samt eksamen 
og standpunktkarakterer 10. trinn 
 
Tabellene og resultatene gjelder tall fra 2016. Rapporten går til kommunestyret i juni 2017 etter å ha 
blitt behandlet i fagdag i begynnelsen av juni 2017. 
 
Saksopplysninger: 
Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, lærertetthet, 
mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati o.s.v. 
 
Nasjonale prøver for 5. trinn måler i hvilken grad skolen lykkes med å gi elevene grunnleggende 
ferdigheter i lesing og regning (alle fag) og engelsk. Resultatene gis med en tallverdi fra 1 til 3. Tallverdi 1 
indikerer laveste nivå og 3 indikerer høyeste nivå. 
 
Nasjonale prøver for 8. trinn måles på samme måte som 5. trinn, men resultatene gis med en tallverdi 
fra 1 til 5- Tallverdi 1 indikerer laveste nivå og 5 indikerer høyeste nivå. 



 
Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for 10. trinn måles med karakterer fra 1(lavest verdi)  til 6 
(høyest verdi). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I 2016 ble tilstandsrapporten for første gang behandlet i en fagdag før framlegging til kommunestyret. 
Tradisjonelt har tilstandsrapporten blitt utarbeidet av skoleadministrasjonen og framlagt for Oppvekst 
og kulturutvalget. 
 
Etablering av en fagdag har gjort at enhet skole har kunnet analysere resultatene og reflektere sammen 
med naturlige samarbeidspartnere. På den måten er partene deltagende i en prosess om hva 
resultatene bør bety for skolene i Fauske. En slik gjennomgang vil gi kommunestyret som skoleeier 
større innsyn og bedre forutsetning for å debattere og prioritere hvilken retning Fauske skolene skal gå, 
og hvilke fagområder det bør settes størst fokus på. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Torsdag 4. mai, 2017 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2016 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)     

Organisasjonene     

Skoler     

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen     

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen     

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 
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Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Tilstandsrapporten skal behandles i fagdag 1. juni der elever, foreldre, OPKU og representanter fra skole 
og organisasjoner vil være til stede. Tilstandsrapporten som behandles i OPKU 30. mai vil dermed ikke 
være et ferdig produkt, men et utgangspunkt for refleksjon og kommentarer med de møtende parter. 
Endelig tilstandsrapport vil være klar til 8. mai og behandling i kommunestyret 22. juni. 

Antallet elever i Fauskeskolen fortsetter å synke, noe som er i tråd med tidligere prognoser. Inneværende 
år er flyktninger bosatt i Sulitjelma og som har gått på Sulitjelma skole med i tallmaterialet. 

Lærertettheten på barnetrinnet har økt sammenlignet med i fjor, mens den for ungdomstrinnet sin del 
har blitt litt lavere, noe som henger sammen med behov for flere klassedelinger. Skolene har valgt å 
prioritere de lavere klassetrinnene. Når det gjelder lærertetthet i ordinær undervisning kommer 
kommunen bedre ut enn fylke og nasjon. Som nevnt i rapporten er disse tallene heftet med usikkerhet. 

Elevundersøkelsen viser at frekvensen av mobbing har gått ned for 7. trinn sin del, noe den også gjorde i 
fjor. Tallene er ikke like gode for 10. trinn der elevene rapporterer om økning i tilfeller av mobbing. Det 
er viktig at arbeidet med forebygging, avdekking og tiltak mot mobbing videreføres. Fauske kommune er 
med i en landsomfattende satsing som heter: Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Viktige element i 
denne satsingen er forebygging og håndtering av mobbing, og vekt på viktigheten av gode relasjoner i 
skolen. I tillegg vil alle skolene fra høsten 2017 ta i bruk «mitt valg» som har forebygging av mobbing 
som sitt hovedmål. Øvrige parametere i elevundersøkelsen viser at 7. trinn skårer høyt og med en tydelig 
forbedring sammenlignet med fjoråret.10. trinn har en liten tilbakegang som er nærmere beskrevet i 
dette kapittelet. Elevgrunnlaget i Fauskeskolen er ikke større enn at variasjoner fra år til år må påregnes. 

Nasjonale prøver er i tilstandsrapporten gjeldende for 5. og 8. trinn. Fauske kommune ligger fortsatt bak 
nivået til Nordland fylke og nasjon. Kommunen har for mange elever som presterer på lave nivå og for få 
som presterer på høye nivå, noe som er gjeldende både for 5. og 8. trinn. Skolefaglig rådgiver og 
enhetsleder skole har hatt samtaler ned alle skoler om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid 
knyttet til prøvene. Resultatene sammenlignet med fjoråret viser at elevenes grunnleggende ferdigheter i 
hovedsak er som før. Fagnettverk med fokus på grunnleggende ferdigheter er etablert for 3-4 klasse. En 
samling er gjennomført der representanter fra alle skolene var til stede, gode tips og erfaringer ble delt. 
Fortsatt er det slik at det er relativt store forskjeller mellom skolene i kommunen. Skoleadministrasjonen 
har en klar opplevelse av at skolene tar nivået på grunnleggende ferdigheter på alvor og jobber godt for 
nivåheving. Også for nasjonale prøver må en forvente at resultatene vil variere fra år til år ut fra 
elevgrunnlaget. 

Karakterene i grunnskolen viser at Fauske kommune ligger et hakk bak fylket som igjen ligger litt bak det 
nasjonale snittet. Dette viser seg særlig på eksamenskarakterene. Forskjellen mellom Fauske kommune, 
fylke og nasjon er litt mindre på standpunktkarakterer. Det er nærliggende å trekke paralleller mellom 
resultatene på nasjonale prøver og eksamenskarakterer. 

De aller fleste elevene i Fauske kommune starter på videregående utdanning etter avsluttet grunnskole. 
Prosentandelen har sunket litt fra i fjor, men denne er nokså marginal. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Tabellene for lærertetthet viser antall elever pr. lærer. Jo lavere tall desto færre elever vil lærerne ha 
ansvaret for. Lærertettheten på barnetrinnet viser at Fauske kommune har færre elever pr.lærer enn 
nasjon, fylket  og kommunegruppe 12. Lærertettheten har økt sammenlignet med tidligere år. 
Lærertettheten er størst på 1.-7. trinn, noe som skyldes at kommunen har flere skoler der elevtallet i den 
enkelte klasse er relativt lavt. Kommunen får dermed ikke hentet ut synergieffekten av å optimalisere 
klassestørrelsen i forhold til de ressurser som trengs for å drive opplæring i den enkelte klasse. Klassene 
fylles i større grad opp i 8.-10. klasse. 

Ungdomstrinnet har lavere lærertetthet enn de tre foregående år. Fauske kommune kommer litt svakere 
ut enn fylket. Kommunen har litt lavere lærertetthet enn kommunegruppe 12. 

Mål for lærertetthet er heftet med usikkerhet. Årsaken til dette er at noen kommuner fører lærerressurs 
på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolene i GSI. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Fortsatt satsing på tidlig innsats 
Øke antall timer gitt av ansatte med godkjent utdanning. 
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Fauske kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

Tallet på elever 1 134 1 112 1 096 1 080 1 076 

Årsverk for undervisningspersonale 120,2 127,8 123,2 121,4 133,6 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

97,6 97,1 96,8 95,5 86,3 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
Skoleeiers egenvurdering 

Elevtallet som oppgis for 2016-17 inkluderer flyktninger fra mottaket i Sulitjelma, de aller fleste har nå 
flyttet fra kommunen. Samlet tall for grunnskolen i Fauske er i dag ca 1060 elever. Antallet elever i 
Fauske har blitt resusert med ca 20 for hvert år siden 2012-13. Reduksjon i elevtallet er i tråd med 
tidligere prognoser. 

Årsverk for undervisning har økt med 12 stillinger fra fjoråret. Ca 8 stillinger er knyttet opp til 
undervisning av flyktningebarn i grunnskolen og Voksenpedagogisk senter.  

Andel undervisning som blir gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning har sunket med 
nærmer 10% fra i fjor. Krav til kompetanse i fagene engelsk, matematikk og norsk gjør at lærere som før 
hadde status som godkjent utdanning kan havne i kategorien uten godkjent utdanning i enkelte fag. I 
tillegg har kommunen ansatt personale uten godkjent utdanning for å ha undervisning ved 
Voksenpedagogisk senter. 

  

2.2. Læringsmiljø 
 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 
obligatoriske: 

• Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
• Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
• Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
• Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
• Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 
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• Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre 
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever 
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre 
elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes 
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned 
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

• Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (prosent): Se eget diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav 
verdi er positivt og andel som er i prosent. 

 

 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene for 7. trinn viser en betydelig forbedring fra året før på alle parametere med unntak av 
mestring som er likt med fjoråret. Fauske kommune har bedre resultat enn fylket på 5 av 6 parametere. 
Kommunen skårer likt med fylket på området mestring. Sammenlignet med nasjon er det bare på 
området mestring kommunen har 0,1 poeng svakere resultat. Det er gledelig at kommunen har lavere 
antall elever som sier de blir mobbet av andre elever på skolen enn både fylke og nasjon, samtidig er det 
viktig at arbeidet for å redusere antall elever som blir mobbet fortsetter. 10.trinn skårer 0,1 poeng bak 
nasjon på alle parametere. Kommunen og fylket skårer likt på vurdering for læring, læringskultur og 
mestring. De øvrige parametere viser at kommunen ligger 0,1 poeng bak fylket. Sammenligning med de 
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tre foregående år viser en forbedring på læringskultur. Mestring og støtte fra lærerne har hatt en relativt 
stabil skår de siste årene. Vurdering for læring har fått den svakeste skåren siden 2012-13, noe som kan 
skyldes at fokuset på dette området er redusert etter at kommunen var ferdig med deltagelse i det 
nasjonale prosjektet. Også elevdemokrati og medvirkning har en lavere skår, særlig sammenlignet med 
fjoråret. Mobbing på skolen har økt med 0,1 poeng sammenlignet med fjoråret. 

Elevgrunnlaget i Fauske kommune er ikke større enn at det vil være naturlig at resultatene varierer noe 
fra trinn til trinn. Det er viktig å se resultatene av elevundersøkelsen opp mot annet arbeid som skolen 
gjør. 

 

2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Jobbe mot en visjon der ingen barn i Fauske skolen skal oppleve å bli mobbet. 
  

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Sammenligning med nasjon og fylke viser at kommunens 7. trinn kommer godt ut på dette området. 
Prosentsatsen indikerer at ca 5 elever i 7. trinn mobbes av medelever 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
Frekvensen av mobbing er redusert sammenlignet med fjoråret 

9,1% av elevene i 10.trinn oppgir at de mobbes av medelever 2-3 ganger i måneden eller mer, noe som 
utgjør ca 10 elever. I motsetning til 7. trinn kommer kommunene svakere ut enn fylket og nasjon. 
Frekvensen av mobbing på 10.trinn har økt sammenlignet med året før. 

For den enkelte elev utgjør mobbingen en stor fare for å utvikle dårlig psykisk og fysisk helse, noe som 
påvirker faglig og sosial utvikling. Det er svært viktig at det jobbes godt i skolene for å avdekke mobbing 
og sette i verk tiltak både ovenfor mobbeoffer og mobber.  

 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 
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Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 
• måling 
• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

• kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene er rimelige 
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

• finne informasjon 
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 17 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lesing: Kommunen har en stor andel elever på nivå 1. Andelen elever på nivå 1 har økt med ca 10% 
sammenlignet med fjoråret.med Nivå 3 er tilnærmet lik snittet til fylket. Kommunen har flere elever som 
presterer på nivå 3 sammenlignet med fjoråret. I år var leseprøvene digitale, noe flere skoler mener har 
hatt betydning særlig for svake lesere. Tilgang til digital lesing på skolen har ikke vært så god som den 
burde. 

Regning: Kommunen har også her mange elever på nivå 1 og ligger på samme nivå som fjoråret. 
Kommunen har tilnærmet like stor andel elever på nivå 3 som fylket. I kommunal sammenheng har vi litt 
flere elever som når nivå 3.  

Engelsk: Kommunen har omtrent samme prosentandel på nivå 1 som i lesing og regning. Kommunen har 
få elever som når nivå 3 i faget. Sammenlignet med fjoråret har kommunen flere elever på nivå 1 og 
færre på nivå 3. 

Resultatene viser at grunnleggende ferdigheter i lesing,regning og engelsk må forbedres. Det er viktig å 
heve elevene fra nivå 1 til nivå 2, noe som vil gjøre dem bedre rustet til å prestere bra i den videre 
skolegangen. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 
• måling 
• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 

• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
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• kan vurdere om svarene de får er rimelige 
• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

• finne informasjon 
• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Skoleeiers egenvurdering 

Lesing: Ca 55% av elevene oppnår nivå 3 eller bedre. Kommunen har få elever som når nivå 4 og 5. 
Sammenligning med nasjon og fylke viser at kommunen har flere elever på nivå 1 og 2 og færre på nivå 
4 og 5. Sammenlignet med fjoråret har kommunen en fortetting av elever på nivå 3. Kommunen har 
færre elever på nivå 1 og 2, samt 4 og 5. 

Regning:Ca 50 % av elevene oppnår nivå 3 eller bedre. Andel elever på nivå 1 og 2 er høy og har steget 
sammenlignet med fjoråret. Få elever når nivå 4 og 5, det er færre elever somnår disse nivåene 
sammenlignet med fjoråret. 

Engelsk: I underkant av 60% av elevene når nivå 3 eller bedre. Nivå 3 og 4 ligger nokså nært snittet til 
fylket og nasjon. Få elever når nivå 4 og 5. Resultatet er nokså likt fjoråret. Endringen er størst for elever 
på nivå 5. 
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Kommunen har generelt få elever på nivå 5 og relativt mange på nivå 1og 2. Det er viktig at så mange 
elever som mulig når nivå 3 eller bedre slik at de er bedre i stand til å fullføre ungdomsskolen på en 
faglig god måte og etter hvert forberede seg til yrkeslivet. Kommunen må jobbe aktivt for å heve nivået 
til de elevene som presterer svakest og samtidig ha fokus på å ivareta de flinkeste elevenes behov slik at 
flere når nivå 5. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
• 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre. 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 
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Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

For eksamenskatrakterer viser tabellen at Fauske kommune skårer litt svakere enn fylket som igjen 
skårer litt svakere enn nasjon. Tendensen er på mange måter lik det vi ser i de nasjonale prøvene. 
Eksamen fordeles alltid på fagene norsk, engelsk og matamatikk. Antallet elever i kommunen gjør at 
trinnvariasjoner må forventes. 

For alle gruppene er standpunktkarakterene bedre enn eksamenskarakterene. Avstanden mellom 
standpunkt- og eksamenskarakter er tilnærmet lik for kommune, fylke og nasjon. 

 

2.3.4. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Skoleeiers egenvurdering 

Tabellen viser at elevene i Fauske kommune gikk ut av grunnskolen med et karaktersnitt på 4,05, en 
økning på 0,9 poeng fra fjoråret.  Kommunen ligger 0,3 poeng bak fylket og 0,6 poeng bak nasjon. 
Fauske kommune presterer 0,3 bedre enn kommunegruppe 12. 

 

 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 27 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Øke andelen elever som starter videregående utdanning etter fullført grunnskole 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og 
nøkkeltall  

2011 2012 2013 2014 2015 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Fauske 
kommune 
skoleeier 

97,0 94,6 97,7 98,4 96,7 

Kommunegrupp
e 12 

97,8 97,2 97,7 98,1 97,3 

Nordland fylke      

Nasjonalt 97,7 97,8 97,9 98,0 98,1 
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Etter høyt antall elever som gikk over til videregående skole samme år som de avsluttet grunnskolen er 
årets tall litt svakere. Reduksjonen er så liten at det ikke er bekymringsfullt. Årsakene til at noen velger 
ikke å starte på videregående skole med en gang kan være mange. Fauske kommune har 
samarbeidsavtale med videregående skole der det å sikre en god overgang fra grunnskole til 
videregående skole er sentralt.  
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FAGDAG, OPPVEKST- OG KULTUR UTVALGET  

Tilstandsrapport for Fauskeskolen,2016 
GRUPPEARBEID (1.juni 2017) 

Metodikk: 

- IGP (individ, gruppe, plenum) 
   

1. Hvilke resultater i tilstandsrapporten synes du/gruppen utmerker seg i negativ retning? 
2. Hvilke resultater i tilstandsrapporten synes du/gruppen utmerker seg i positiv retning? 
3. Hva bør skolene satse spesielt på inneværende skoleår? 
4. Har du/gruppen noen tanker om hva som bør gjøres for å skape positive endringer? 

 

Fauske-skolene skal lage en felles strategiplan for å sikre kvalitetsutvikling i skolen. Hva som er 
god kvalitet og hva som har betydning for å skape god kvalitet oppfattes forskjellig av oss alle. 

5. Hvilke temaer synes du/gruppen en strategiplan kan eller bør inneholde? 
 

P (plenum): 
Spm. 1. 
Resultatene fra Nasjonale prøver  
Eksamenskarakter skriftlig norsk  
Mobbing i u-skolen  
Matematikk NP for dårlig  
 
NP i lesing  
Mobbetallene bekymrer  
Lærertetthet vs resultater  
For lavt nivå på grunnleggende ferdigheter  
 
For mange på lavest mestringsnivå  
 
NP og resultatene her 
Reduksjon i utdanningsnivået er ikke bra  
Brukes mye vikarer, og som faglig sett ikke er 
der de skal være  
Elevene lærer best med faste folk og 
forutsigbarhet  
 
Generelle lave scoren over hele linjen  
Ikke fornøyd med så mye ressurser viser så 
liten effekt  
 
 
Spm. 2. 
Mellomtrinnet god trivsel  

Spm. 3. 
Flere opp fra nivå 1 og 2, men også opp på 
nivå 3  
Tidlig innsats  
Trivsel og relasjonsbygging 
Det er bra å være god  
Lesing som grunnleggende ferdighet  
 
Engelsk  
Tidlig innsats på 1-4 klasse, fokus tidlig  
Lesing ¨ 
Relasjoner og læringsmiljø 
Respekt  
 
Gjør læringen interessant, ikke kjedelig  
Lesing 
Konsentrasjon og utholdenhet  
 
Rekruttering og videreutdanning, se på 
lærerne som en ressurs  
Vi er nødt å gjøre noe i forhold til rekruttering  
Vi har lærere som går av med AFP som ikke 
kan brukes som vikar, pga inntekt  
Tidlig innsats  
Lesing og øke resultatene  
Skape en felles skole gjennom kvalitetsplan  
 
Satse på tidlig innsats og lesning, det gir ikke 
mening å vente  



Standpunkt samsvarer med de vi 
sammenligner oss med  
 
Resultatene går oppover, de blir bedre, 
nærmer seg grunnskolepoeng 
Ressursbruken  
Indikatorer i riktig retning  
God trivsel  
 
Bra på trivsel og miljø  
 
Grunnskolepoeng 
Læringsmiljø 
Lærertetthet 
Ressurser 
Mange ligger på middels nivå på NP mulighet 
for å heve nivået  
 
Positiv utvikling med trivsel  
Fornøyd med lærertettheten  

Sikre oss de god lærerne, være mer aktiv, og 
headhunte de vi ønsker 
Lage et rekrutteringsprogram 
Sikre oss at de vi har, som allerede er ansatt 
slik at d blir værende   
 
Spm. 4. 
Jobbe for trivsel og relasjonsbygging bedre 
læringsmiljø 
Involvering av lærere og elever  
Alle må ha noen å være med  
Jobbe i samme retning  
 
Etterutdanning og videreutdanning  
Andre yrkesgrupper  
Inkludere foreldre i sosiale nettverk 
Systematisk nettverksjobbing  
 
 
Miljø 
Engasjerte lærere og foreldre  
 
Fauskeskolen  
NP og fokus også på de som er flink 
Foreldresamarbeidet må løftes  
Involvere foreldre, bry seg og få en større 
forståelse  
Forene krefter  
 
Relasjonsbygging,  
Gode erfaringer med trivselsprogram  
Sikre variasjon i undervisningen  
Kompetente lærere  
Skole –hjem samarbeid,  
Sikre at kompetansen er på plass når vi setter 
inn tiltak, hvor kompetent er foreldrene?  
 
 
Spm. 5. 
Danning og inkluderende skolemiljø  
Lese, regne og skrivegaranti  
Tiltak for bedre læringsmiljø 
Plan for oppfølging  
Tydelige mål 
Hvilken satsning og hvorfor 
Alle elever ivaretas på det nivået de er  
 
Det psykososiale miljøet sentralt 
Lesing som grunnleggende ferdighet  
Plan for etter og videreutdanning  
Plan for tidlig innsats med i strategiplan  
Maks 3 satsningsområder  



Fraværsoppfølging, har vært et 
satsningsområde, men ikke en helhetlig plan  
Ønsker forelderens rolle og hva vi kan 
forvente fra disse  
 
Tidlig innsats  
Lesing  
Viktig at den strategiske plan er strategisk og 
ikke for konkret  
Må si noe om hvordan disse skal evalueres  
Så kommer handlingsplaner under  
 
Hvor mange planer har vi?  
Samhandlingsplan  
Tidlig innsats  
Leseplan  
Vi mangler en visjon og noen konkrete 
punkter – vi må ikke ha en plan som ingen vil 
lese. Vi må ikke hoppe på prosjekter 
Bruke mer tid i egen organisasjon  
 
Lesing og tidlig innsats  
Retningslinjer 
Gjennomførbare tiltak  
Lik praksis 
Riktig folk på rett plass  
Se til Finland  
Kompetente voksne i skolene  
Rekruttering  
Skape interesse og variasjon i elev og miljøet 
Trivsel og motivasjon  
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låneopptak. 
2. Det utarbeides skriftlige avtaler på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og andre bidragsytere både gjennom byggeperioden og ved overtakelse 
av bygget. 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 050/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Det bevilges inntil kr. 400.000.- eks. mva. til prosjekteringarbeidet. Finansiering ved 
låneopptak. 

2. Det utarbeides skriftlige avtaler på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 
Fauske kommune og andre bidragsytere både gjennom byggeperioden og ved overtakelse 
av bygget. 

 
Vedlegg: 
23.05.2017 Intensjonsavtale med Politiet 1350447 

19.05.2017 Intensjonsavtale - erstatningslokale for skytterbane 1350032 
 



Sammendrag: 
Det vises til vedtak i kommunestyret, sak KOM-004/17. 
 
«Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med samlokalisering med 
Idrettshallen.  
 
Etter utredning og kostnadsberetning vil saken komme tilbake til kommunestyrets for endelig 
behandling». 
 
Dessverre har den videre behandling tatt lengre tid enn forventet og er ikke avsluttet.  
Midler til prosjektering ble dessuten dratt inn som følge av vedtak i KOM-016/16, Økonomimelding 
2/2015.  
 
For nå å kunne sette i gang prosjektering foreslås det å bevilge kr. 400.000.- eks. mva. 
til formålet. 
 
Intensjonsavtaler fra Politiet og Valnesfjord Skytterlag ligger vedlagt. Det er også tatt kontakt med 
skyttermiljøet i Sørfold (Røsvik Skytterlag og Sørfjorden & Omegn skytterlag). 
 
Prosjekteringsarbeidet kan nå igangsettes. Det foreslås å bygge et tilbygg langs Idrettshallens søndre 
vegg. Dette er i tråd med forslag nr. 3 i saksframlegget for KOM-004/17. De nye arealene kobles 
sammen med garderobeanlegg/toaletter i eksisterende hallbygning. Det arbeides med to 
arealstørrelser: 10 x 20m eller 10 x 30 m. Det videre arbeidet vil avdekke hvilken størrelse som er den 
mest hensiktsmessige.   
 
Lignende byggeprosjekter, som er ferdigstilt som totalentreprise tidligere i år, har hatt totalbudsjett på 
ca. kr. 6. mill. inkl. mva.  
 
Prosjekteringen vil med stor grad av sikkerhet sette endelig pris på dette prosjektet; noe som er et viktig 
grunnlag for den endelige fordelingen av dugnadsinnsats i byggefasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
053/17 Formannskap 06.06.2017 
056/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Bompengereformen og Vegpakke Salten 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at Vegpakke Salten går inn i det regionale bompengeselskapet 
Bompengeselskap Nord AS fra 1. nov. 2017; i tråd med avtalen inngått mellom Bodø 
kommune, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune, datert 23. mai d.å. 

2. Det forutsettes at administrative kostnader for kommunenes deltakelse i styremøter mv 
dekkes av bompengeselskapet.  

3. Etter som kommunene fortsatt har garantiansvar forutsettes at fylkeskommunene og 
Bompengeselskap Nord AS gjennomfører årlige dialogmøter med kommunene for å orientere 
om status, samt at det gis tilbakemeldinger snarest til kommunene på forhold som kan berøre 
kommunens garantiansvar.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Fauske kommune vedtar at Vegpakke Salten går inn i det regionale bompengeselskapet 

Bompengeselskap Nord AS fra 1. nov. 2017; i tråd med avtalen inngått mellom Bodø 
kommune, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune, datert 23. mai d.å. 

2. Det forutsettes at administrative kostnader for kommunenes deltakelse i styremøter mv 
dekkes av bompengeselskapet.  

3. Etter som kommunene fortsatt har garantiansvar forutsettes at fylkeskommunene og 
Bompengeselskap Nord AS gjennomfører årlige dialogmøter med kommunene for å orientere 
om status, samt at det gis tilbakemeldinger snarest til kommunene på forhold som kan berøre 
kommunens garantiansvar.  

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 053/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at Vegpakke Salten går inn i det regionale bompengeselskapet 
Bompengeselskap Nord AS fra 1. nov. 2017; i tråd med avtalen inngått mellom Bodø 
kommune, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune, datert 23. mai d.å. 

2. Det forutsettes at administrative kostnader for kommunenes deltakelse i styremøter mv 
dekkes av bompengeselskapet.  



3. Etter som kommunene fortsatt har garantiansvar forutsettes at fylkeskommunene og 
Bompengeselskap Nord AS gjennomfører årlige dialogmøter med kommunene for å orientere 
om status, samt at det gis tilbakemeldinger snarest til kommunene på forhold som kan berøre 
kommunens garantiansvar.  

 
Vedlegg: 
29.05.2017 Brev fra Statens Vegvesen, datert 10. mai 2017 «Konsekvenser av 

bompengereformen for bompengeselskaper utenfor de regionale 
bompengeselskapene» 

1350843 

29.05.2017 Eiermøte Vegpakke Salten og Nordland fylkeskommune, datert 23. mai 2017 1350842 

29.05.2017 Orientering fra Bompengeselskap Nord AS, 19. mai 2017 1350841 
 

Sammendrag: 
 
I denne saken redegjøres det for hovedtrekkene i Regjeringens bompengereform og  
Samferdselsdepartementets/ Vegdirektoratets forslag til gjennomføring. Målet er bla å 
samle de ca.  60 nåværende bompengeselskapene i 5 regionale selskaper. Staten kan med 
dagens lovverk ikke tvangsfusjonere selskapene. Derfor legges det opp til bruk av både 
negative og positive virkemidler for å få til endringene som regjerningen ønsker. I et eget 
avsnitt er det redegjort for status for prosjektene Vegpakke Salten består av, og 
utfordringene ved å bli en del av det regionale bompengeselskapet som er etablert. For 
Vegpakke Salten knytter hovedutfordringen til Bypakken. Investeringskostnader er blitt 
høyere enn angitt i Stortingsproposisjonen, og inntektene er noe lavere enn forutsatt.  
 
Men med de rammer og begrensninger som det legges opp til fra 
Samferdselsdepartementer vil det være vanskelig for Vegpakke Salten å fortsette som eget 
selskap. Derfor foreslås det at Bodø kommune og Fauske kommune aksepterer at selskapet 
blir et datterselskap under Bompengeselskap Nord AS. Det har samtaler mellom Nordland 
fylkeskommune v/ samferdselsråden, Bodø kommune v/ ordfører og Fauske kommune v/ 
ordfører, og en er blitt enige om at Veipakke Salten inngår som datter under 
Bompengeselskap Nord AS fra 1. november 2017.  
 

 
Hovedtrekk Bompengereformen, samt kort om Bompengeselskap Nord AS. 

 
Med hjemmel i Veglova pgr.27 kan Stortinget bestemme at finansieringen av vegprosjekt helt eller 
delvis skal skje ved innkreving av bompenger. Utbygging av vegprosjektene og innkrevingen av 
bompenger er som hovedregel organisert gjennom aksjeselskap som har avtaler med Statens Vegvesen. 
Selskapene eies av kommuner og fylkeskommuner. I dag er det ca. 60 selskapet som har ansvar for 
delfinasiering av vegprosjekter og innkreving av bompenger I Meld. St 25( 2014-2015) «På Rett Veg - 
Reformer i Vegsektoren», legger regjeringen opp til å samle selskapene i 5 regionale selskaper. De tre 
Nordnorske fylkene har dannet et felles bompengeselskap for Nord- Norge, Bompengeselskap Nord AS. 
 
Det overordnede målet for de nye regionale selskapene er å sørge for en mer rasjonell bompenge-
finansiering, og en effektiv og brukervennlig innkreving av bompengene. De fleste av dagens selskaper 
krever både inn bompenger og utsteder brikker(betalingsformidling). Dette er roller som skal skilles med 
reformen som nå er vedtatt. Statens vegvesen har i dag hovedansvaret for innkjøp og etablering av 
innkrevingssystemene og IKT løsningene (Autopass og Easygo) , og er eier av veikantutstyret som  de 
enkelte bompengeselskap leier. Bompengeselskapene har imidlertid ansvaret for administrasjon og drift 
og vedlikehold av utstyret. Flere av de oppgavene som Staten Vegvesen nå har i forbindelse med 
innkreving av bompenger skal i fremtiden overføres til de regionale selskapene. 
 
Utstederfunksjonen av brikker som de fleste bompengeselskapene har skal i framtida skilles ut fra 



bompengeselskapene og legges til egne selskaper.  Hensikten er å rendyrke rollen som brikkeutsteder 
med sikte på å oppnå en sikker og effektiv betalingsløsning med bompengebrikker. Brikkeavtalene skal i 
framtida bli uavhengig av det enkelte prosjekts levetid. 
 
I Med. St 25 pekes det på fem hovedtiltak som skal bidra til at reformen gjennomføres i praksis.: 
 
Tiltakene er: 
 

· Overgang til regionale bompengeselskaper 
· Utskilling av utstederfunksjonen 
· Nye roller – og ansvarsdeling i sektoren 
· -Forenklet takst og rabattsystem 
· Tilskudd til å redusere bompengetakster / og eller forkorte nedbetalingstiden 

 
 
Kort om Bompengeselskap Nord AS  
 

· Selskapet er lokalisert til Narvik 
· Aksjekapital 3 millioner 
· Lik eierandel mellom fylkeskommunene 
· Konsernmodell –gjennomgående styre, dvs. at styret administrerer datterselskapene. Garantiene 

vil være tilknyttet det enkelte prosjektselskap, modellen sikrer at kryss-subsidiering unngås  
· Non –profit, null utbytte 
· Hver av fylkeskommunen oppnevner to styrerepresentanter + ett varamedlem 
· Styret i selskapet ivaretar alle bompengeprosjektene, men de enkelte bompengeprosjektene skal 

ha eget økonomi –og garantiansvar. 
· Det regionale bompengeselskapet skal i utgangspunktet eie 100 % av aksjene i eksisterende 

bompengeselskaper (Styret vil da fungere både som generalforsamling og styre i 
datterselskapene). NB. Dette betyr at styret i Vegpakke Salten blir to repr. fra hver av de tre 
fylkeskommunene; og ikke som nå med repr. oppnevnt fra Bodø og Fauske.  

 
Vedtekter -utdrag 

Selskapet er regionalt bompengeselskap for Finnmark, Nordland og Troms fylke. Selskapet skal 
administrere innkreving av bompenger i samsvar med samtykke fra Stortinget og avtale med Statens 
Vegvesen, jf.  veglova §27, herunder også forvaltning av bompengemidler og annen virksomhet som 
har en naturlig sammenheng med forannevnte virksomhet.  Selskapets bompengeprosjekter skal 
legges til egne aksjeselskaper som eies av selskapet. 

 
 
Konsekvenser for selskaper som velger å stå utenfor. 
 
Staten v/ Statens vegvesen/ vegdirektoratet har i brev av 10. mai d.å grundig orientert om konsekvenser 
av bompengereformen for bompengeselskaper utenfor de regionale bompengeselskapene. Brevet er 
svært tydelig, og gir de selskaper (bla Vegpakke Salten) små eller ingen muligheter for å fortsatt stå som 
eget frittstående selskap. Brevet ligger vedlagt saken, men det sies bla:  
 

«Eierne i alle bompengeselskap må ta stilling til hvorvidt bompengeselskapet skal inngå i/ overdras 
til et av de regionale bompengeselskapene. Dette er frivillig, men Vegdirektoratet anbefaler at alle 
bompengeselskaper tilsluttes et regionalt bompengeselskap. Stortinget har gitt sin tilslutning til at 
det er de fem regionale bompengeselskapene som skal stå for bompengeinnkrevingen i fremtiden, 
og bompengeselskap som velger å stå utenfor den regionale organiseringen må ta konsekvensen 



av dette. Gevinster av stordriftsfordeler i regionen vil ikke tilfalle lokale, frittstående 
bompengeselskap. De regionale bompenge-selskapene vil i fremtiden ikke kunne yte tjenester til 
lokale bompengeselskap som har valgt å stå på utsiden av den regionale strukturen. Disse 
selskapene får heller ikke samme innflytelse over hele verdikjeden, slik som de regionale 
bompengeselskapene får gjennom overtakelse av oppgaver fra Statens vegvesen.» 

 
Staten kan med dagens lovverk ikke fusjonere eksisterende selskaper med tvang inn de regionale 
selskapene. Derfor legger departementet opp til en rekke begrensinger som gjør det vanskeligere å 
fortsette som eget selskap utenfor regionselskapene. Regionale selskapene vil i framtida ikke kunne yte 
tjenester til selskaper som velger å stå utenfor den regionale strukturen. Selskapene vil heller ikke kunne 
regne med å få overta oppgaver fra staten slik de regionale selskapene vil få. Bompengeselskaper som 
velger å stå utenfor vil heller ikke tilfredsstille vilkårene for å drive utstedervirksomhet av brikker. 
Selskapene må derfor ta stilling til om de ønsker å overføre kundeforholdet til en annen utsteder. 
Statens vegvesen er gjennom avtaler som allerede er inngått forpliktet seg til å stille innkrevingsutstyr til 
rådighet for selskapene. Staten vil fortsatt ha denne forpliktelsen. Men selskapene som velger å 
fortsette som selvstendige selskaper vil kunne få økte kostnader for tjenester som staten ikke skal 
finansiere i framtida. I Statsbudsjettet for 2017 er det avsatt 502,8 mill. kr til reduksjon av bompenger.  
 
Tilskuddet skal utbetales til prosjekter utenfor sentrale byområder. Forutsetningen for å kunne motta 
tilskudd er blant annet at bompenge-selskapene velger å underlegge seg regionale selskaper, redusere 
taksten med minst 10 pst, og innføre et rabattsystem som skal være felles for alle selskaper. For 
Vegpakke Salten utgjør tilskuddet i 2017, 28 mill. kr erstattes med etterskuddsbetaling og en felles 
rabattstruktur for alle selskaper. Mao vi vil «tape» nærmere 30 mill kr. hvert år de nærmeste 10 årene, 
dersom vi ikke legger Vegpakke Salten til Bompakkeselskap Nord AS.  
 
Beregnet årlig tilskudd (opplysninger fra Bompengeselskap Nord AS)  
 

 Beregnet årlig tilskuddsbeløp 
2017-kroner 

Beregnet tilskauusbeløp 
2016* 

RV 80 Røvika – Strømsnes 3. mill kr  
RV 80 Løding – Vikan 
(Tverlandsbrua) 

5. mill kr  

Bypakke Bodø  20. mill kr  
Sum Vegpakke Salten 28. mill kr 10,3 mill kr 

· Tilskudd er mottatt i des. 2016, og bekreftet tilskutning til Bompengeselskap Nord AS 
 
De regionale selskapene står fritt til å organisere selskapene som går inn i de regionale selskapene, 
enten som rene prosjekter eller som egne aksjeselskap eid av det regionale selskapet. Men 
forutsetningen er at alle oppgaver skal imidlertid utføres av de regionale selskapene, ikke av de 
underliggende selskapene/ prosjektene. Her er det valgt å legge Vegpakke Salten som datter til regionalt 
selskap.  
 
Den store utfordringen, etter rådmannens mening, er at Bodø og Fauske kommune fortsatt vil måtte stå 
for garantister for Vegpakke Salten/ Bypakke Bodø (sammen med Nordland fylkeskommune). Og dette 
må vi gjøre uten at vi får reell innflytelse gjennom styrerepresentasjon i Bompengeselskap Nord AS (eller 
i datterselskapet Vegpakke Salten), jfr oversikt ovenfor vedr. organisering av selskapet.  Dette har det 
imidlertid vært umulig å få gjennomslag for å endre; både med fylkeskommune, men også mot Staten.  
 
 
Nærmere om status for de enkelte prosjektene i Vegpakke Salten  
 



Vegpakke Salten består av prosjektene Fv 17, Rv 80, Tverlandsbrua og Bypakke Bodø. Samlet gjeld for de 
fire prosjektene var ved utgangen av .2016 på ca. 1,3 milliarder. Bypakken hadde lån på 815 mill. kr. 700 
mill. et langsiktig lån med 10års rentebinding til en rente kpå2,22 pst. Samlet lånegjeld for Bypakken vil 
trolig komme på vel 2 milliarder når prosjektet er fullfinansiert. Investerings- kostnadene har blitt 
vesentlig høyere enn anslått i Stortingsproposisjonene for alle prosjektene som Vegpakke Salten består 
av. Sammenliknet med andre selskapet er driftskostnadene relativt lave for Vegpakke Salten. 
Driftskostnadene pr passering er for de tre førstnevnte prosjektene på 1,28 kr og for Bypakken 0,67 kr. 
Driftskostnadene utgjør henholdsvis 7,83 pst for Fv 17,Rv 80 og Tverlandsbrua, og 8,57 pst for Bypakken. 
Det er neppe trolig at driftskostnadene i framtida blir lavere som følge av den reformen som nå er 
vedtatt. 
 
Lånene til FV 17 og RV 80 vil i følge styret bli nedbetalt innenfor vedtatt tidsramme, henholdsvis i 2022 
og i 2025/2026. Gjelda til Tverlandsbrua vil være nedbetalt i løpet av 2020.  Etter 2020 vil deler av de 
passeringsinntektene som Tverrlandsbruabrua nå mottar føre til øke inntektene for den øvrige delen av 
Bypakken. 
 
Hovedutfordringen for Vegpakke Salten er knyttet til Bypakken. Investeringskostnadene er blitt vesentlig 
høyre enn anslått i Stortingsproposisjonen, og inntektene lavere enn forutsatt. Det er enighet mellom 
styret i Vegpakke Salten og styringsgruppa for Bypakke Bodø om at dette overvåkes kontinuerlig, og at 
det ikke er grunnlag nå for å gjøre endringer i vedtatt finansiering.  
 
 
Avtale om at Veipakke Salten skal inngå i Bompengeselskap Nord AS  
 
Følgende enighet er oppnådd i møte 23. mai d.å mellom Bodø kommune v/ ordfører, Fauske kommune 
v/ ordfører og Nordland fylkeskommune v/ samferdselsråd, og danner grunnlag for den videre 
prosessen knyttet til at Vegpakke Salten overtas av Bompengeselskap Nord as: 
 

1. Bompengeselskap Nord AS viderefører dagens administrasjon i Veipakke Salten AS 
frem til 1. juli 2018 for å sikre god kontinuitet og kunnskapsoverføring.  På denne 
måten vil nåværende eiere, garantister samt nye eier få en trygg og effektiv 
eierskapsoverføring, som også ivaretar historikken i selskapet.  Administrasjonen vil 
rapportere og være underlagt selskapets adm. direktør Erling Bortne.   

2. Kommunene Fauske og Bodø tilbys samlet, totalt en plass for observatør i styremøtene 
til Vegpakke Salten AS frem til Bypakke1 er ferdigstilt. Styremøtene i Vegpakke Salten 
vil bli samkjørt med styremøtene til de øvrige prosjektene i landsdelen. Møtested vil 
variere, det samme vil tidsforbruk (anslagsvis 0,5-1 time for gjennomgang av økonomi, 
trafikkutvikling, lån etc.) 

3. Veipakke Salten AS vil være eid av Bompengeselskap Nord AS innen 1. november 2017 
4. Garantiene beholdes som i dag. 
5. Bodø bystyre behandler saken i møte 16. juni, og Fauske kommunestyre behandler 

saken 22 juni. 
 
 
Vurderinger og anbefaling 
 
Det neppe hensiktsmessig at Vegpakke Salten skal stå utenfor det regionale selskapet for Nord Norge 
med de føringer og begrensninger som regjeringen trekker opp for de selskapene som ikke vil bli en del 
av den regionale strukturen. Derimot kan det reises spørsmål om løsningen med regionale selskap bidrar 
til en mer rasjonell finansiering og effektiv og brukervennlig innkreving av bompenger enn dagens 
løsninger. Tall og erfaringer med driften av Vegpakke Salten og Nordland Bompengeselskap gir grunn for 
å stille et slikt spørsmål. Begge selskapene kjøper i dag betalingsløsningene til innkreving av bompenger i 



markedet, og leier veikantutstyret fra Statens vegvesen. I framtida skal de regionale selskapene hver for 
seg måtte utvikle egne løsninger betalingsløsninger. Hvordan dette skal skje er uklart i Nord der det er 6 
selskaper, relativ få sammen- liknet de øvrige regionene. 
 
For Vegpakke Salten knytter utfordringene som nevnt til Bypakken. Prosjektet skal innenfor en 
tidsramme på ett til halvannet år ta opp lån for ca. 1,2milliarder. Prognosene fra Norges Bank tyder på 
at rentene kan komme til å øke med 1-1,5 prosentpoeng i samme periode. Derfor bør trolig 
mesteparten av opplåningen finne sted i løpet av det nærmeste året. Skal dette være mulig må også 
garantirammene utvides som følge av investeringsoverskridelsene. Det vil en måtte komme tilbake til i 
en egen sak. Uten økt garantiramme vil det ikke være mulig å gjennomføre sluttfinansieringen av 
Bypakken til betingelser som ligger til grunn for beregningen det er vist til. Dette er imidlertid en 
utfordring som vil ligge der uavhengig av hvordan bompengeselskapet er organisert. 
 
Å overføre Vegpakke Salten nå til Bompengeselskap Nord som er under etablering, og som trolig også 
overta andre selskaper med en utfordrende økonomi (Rya forbindelsen og Hålogalands -brua) vil kunne 
øke risikoen og de økonomiske utfordringene som Bypakken står overfor. Det har i opprinnelige 
forhandlinger vært krevd fra kommunene at garantiansvaret skulle overtas av eierne av 
Bompengeselskap Nord AS (fylkeskommunene). Men dette er avvist av både disse, og av Staten. Men en 
samlet vurdering gjør at vi må akseptere dette som en premiss for deltakelse.  
 
De statlige tilskuddene til de nåværende bompengeselskapene er et virkemiddel til både å sette ned 
satsene i år og motivere selskapene til å la seg innlemme i de regionale selskapene Det stilles også krav, 
at takst- og rabattstrukturen legges om, og at takstene reduseres med minimum 10 pst. Før at 
tilskuddene kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra både de berørte kommuner og 
fylkeskommunene. For Vegpakke Salten er som nevnt for det første tidsfaktoren problematisk. Det kan 
dessuten stilles spørsmål ved om det er riktig å sette ned taksene i 2017 når beregningene viser at 
tastene for Bypakken må økes for å kunne gjennomføre nedbetalinga av gjelda innen de fastsatte 
tidsrammer.  
 
Bevilgningen for 2017 er en engangsbevilgning som det ikke er gitt noen garantier for at følges opp med 
tilsvarende tilskudd i kommende år. I Meld.St.25 ble det også gitt mulighet til å benytte midlene til å 
forkorte nedbetalingstiden. Dette er imidlertid ikke fulgt opp under behandlingen av budsjetter for 
2017. Siden problemene for Bypakken i all hovedsak skyldes overskridelser i de prosjektene staten er 
ansvarlig for, vil vi vurdere å søke om tillatelse til en slik bruk tilskuddsmidlene. Dette arbeider 
rådmannen videre med.  
 
En samlet vurdering gjør det imidlertid klart at ulempene med å «stå utenfor» det regionale 
Bompengeselskap Nord AS er så store det det ikke kan tilrådes. Staten ligger klare føringer på at dette 
skal gjennomføres, på tross av at kommunene både sitter igjen med garantiansvar og manglende 
innflytelse via eierrolle og styrerepresentasjon. Men å gå inn medfører imidlertid store økonomiske 
fordeler, som knapt muliggjør «utenforskap». Rådmannen anbefaler derfor at Bystyret vedtar at 
Vegpakke Salten inngår i det nye Bompengeselskap Nord AS.     
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Konsekvenser av bompengereformen for bompengeselskaper utenfor de 

regionale bompengeselskapene  

Dette brevet beskriver hvordan en del forhold planlegges håndtert ovenfor 

bompengeprosjekt som i fremtiden ikke inngår i den regionale organiseringen og/eller 

viderefører takstopplegg som avviker fra føringene for fremtidig takst- og rabattordning, 

herunder viderefører forskuddsbetaling.  

 

Brevet sendes alle bompengeselskapene inkludert de regionale bompengeselskapene og 

fylkeskommunene.  

 

Bakgrunn  

Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei – reformer i veisektoren setter rammene for 

bompengereformen som nå er under gjennomføring. Samferdselsdepartementet har det 

overordnede ansvaret for reformen, mens Vegdirektoratet er ansvarlig for at den 

gjennomføres på en koordinert og hensiktsmessig måte. Bompengereformen består av fem 

ulike tiltak som alle skal bidra til det samlede målet om mer penger tilbake til vei og økt 

brukervennlighet for trafikantene. Videre omtales hver av disse tiltakene og hvordan de skal 

gjennomføres i praksis. De fem tiltakene er: 

- Overgang til fem regionale bompengeselskap 

- Utskilling av utstederfunksjonen 

- Ny rolle- og ansvarsdeling i sektoren 

- Forenklet takst- og rabattstruktur 

- Incentivordning med statlig finansiering (Tilskuddsordningen for reduserte 

bompengetakster utenfor byområdene) 
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Parallelt pågår det også et løp med utvikling av nye systemløsninger som skal overta for CS 

Norge. Dette arbeidet ledes av Statens vegvesen, men med aktiv deltagelse fra de regionale 

bompengeselskapene.  

 

Overgang til fem regionale bompengeselskap 

Beskrivelse: Stortingsmeldingen legger til grunn at det skal etableres tre til fem regionale 

bompengeselskaper eid av fylkeskommunene. I den påfølgende prosessen har Stortinget gitt 

tilslutning til at det skal etableres fem regionale bompengeselskaper: 

Nord: Finnmark, Troms, Nordland 

Midt: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal 

Sørvest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder 

Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold 

Fjellinjen: Oslo, Akershus 

 

De regionale bompengeselskapene står fritt til å velge hvorvidt de skal organisere de 

underliggende bompengeprosjektene som rene prosjekter under det regionale 

bompengeselskapet, eller om bompengeprosjektene skal være egne aksjeselskap som eies 

av et regionalt morselskap.  Det legges uansett til grunn at alle oppgaver skal utføres av det 

regionale selskapet, ikke de underliggende prosjektene/selskapene.  

 

I brev fra Samferdselsdepartementet av 16. mars 2017 med Orientering om ny rolle- og 

ansvarsdeling i bompengesektoren, er forholdet til et fåtall selskap som velger å stå utenfor 

den nye organiseringen en stund fremover omtalt. Samferdselsdepartementet uttrykker at 

dette «vil ikke være styrende for den nye rolle- og ansvarsdelingen. Disse selskapene må ta 

konsekvensen av å stå utenfor og får dermed ikke uten videre ta del i den samme 

effektiviseringen av sektoren». 

 

Status: Bompengeavtalene med de nye regionale selskapene er nå utarbeidet og vil signeres i 

løpet av de nærmeste månedene. De fem selskapene vil da være formelt etablert som 

regionale bompengeselskap Alle nye bompengeprosjekt blir forutsatt lagt inn under et 

regionalt bompengeprosjekt. For eksisterende bompengeprosjekt må de underliggende 

avtalene (finansieringsavtale og prosjektavtale) være på plass og ha overtatt for eksisterende 

bompengeavtaler for at det regionale selskapet skal kunne tre inn som juridisk eier av 

bompengeselskapet. 

 

Konsekvenser for bompengeselskapene: Eierne i alle bompengeselskap må ta stilling til 

hvorvidt bompengeselskapet skal inngå i/overdras til et av de regionale 

bompengeselskapene.  Dette er frivillig, men Vegdirektoratet anbefaler at alle 

bompengeselskaper tilsluttes et regionalt bompengeselskap. Stortinget har gitt sin 

tilslutning til at det er de fem regionale bompengeselskapene som skal stå for 

bompengeinnkrevingen i fremtiden, og bompengeselskap som velger å stå utenfor den 

regionale organiseringen må ta konsekvensen av dette.  Gevinster av stordriftsfordeler i 

regionen vil ikke tilfalle lokale, frittstående bompengeselskap. De regionale 

bompengeselskapene vil i fremtiden ikke kunne yte tjenester til lokale bompengeselskap 
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som har valgt å stå på utsiden av den regionale strukturen. Disse selskapene får heller ikke 

samme innflytelse over hele verdikjeden, slik som de regionale bompengeselskapene får 

gjennom overtakelse av oppgaver fra Statens vegvesen. 

 

Utskilling av utstederfunksjonen 

Beskrivelse: Stortingsmeldingen legger også til grunn at rollen som brikkeutsteder skal 

skilles ut fra bompengeselskapet. Formålet med dette er å legge til rette for en 

brukervennlig, effektiv og sikker betalingsløsning gjennom avtalen med en utsteder.  

 

Dette betyr at utstedervirksomheten må skje i en organisatorisk enhet som ligger utenfor 

bompengeselskapet. Utstederen skal være økonomisk uavhengig av bompengeselskapet. 

Utstederens inntekter vil bestå av en sentralt fastsatt prosentsats av de transaksjonene 

utstederen håndterer på vegne av bompengeselskapene (utstedergodtgjørelse). I tillegg vil 

utstederen stå fritt til å utvikle andre inntektsområder. Utstederen vil imidlertid ikke kunne 

finansiere sin drift ved hjelp av bompengemidler (utover utstedergodtgjørelsen). Utstederen 

vil ikke være underlagt bompengeavtalen, og således heller ikke de restriksjonene som 

gjelder for bompengeselskaper (forbud mot utbytte, annen næringsvirksomhet mv.).   

 

Overordnede krav til å drive utstedervirksomhet vil fastsettes i en egen forskrift, og 

detaljerte vilkår vil innarbeides i en standard utstederavtale som inngås mellom utstederne 

og bompengeselskapene.  

 

Vegdirektoratet vil stå ansvarlig for å godkjenne utstedere for virksomhet i Norge, basert på 

krav til blant annet teknisk utstyr, relevant erfaring og økonomisk soliditet. Utstedere kan 

være dagens regionale bompengeselskaper som skiller ut sin utstederfunksjon, eller private 

selskaper som ønsker å drive utstedervirksomhet.  

 

Status: Forskriften som regulerer utstedervirksomheten er planlagt sendt på høring høsten 

2017, med ikrafttredelse tidligst i januar 2018. Når utstederforskriften trer i kraft kan nye 

selskaper godkjennes som utsteder. Bompengeselskaper som vil drive med 

utstedervirksomhet i overgangsperioden vil måtte følge nærmere fastsatte overgangsregler.  

 

Det er kun for bompengeselskap i den regionale strukturen det vil være aktuelt med en 

midlertidig integrert utsteder. 

  

Konsekvenser for bompengeselskapene: Bompengeselskaper som står utenfor de regionale 

bompengeselskapene vil i fremtiden ikke tilfredsstille vilkårene for å drive 

utstedervirksomhet. Disse selskapene må derfor ta stilling til om de ønsker å overføre 

kundeforholdene til en annen utsteder/regionalt bompengeselskap, eller avslutte 

kundeforholdene. Eventuelle lokale rabattordninger må i så fall ivaretas gjennom at 

trafikantene tegner en lokal tilleggsavtale som er knyttet til en annen utsteders brikke.  

 

For at bompengeselskapets avtalekunder ikke skal stå uten rabattordning eller gyldig brikke, 

er det viktig at bompengeselskap som velger å stå utenfor den regionale strukturen så snart 
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som mulig starter prosessen med avklaringer rundt fremtidig kundeforhold og avvikling av 

sin utstedervirksomhet.  

 

Ny rolle- og ansvarsdeling i bompengesektoren 

Beskrivelse: Stortingsmeldingen la til grunn at dagens ansvarsdeling i bompengesektoren 

skulle revurderes i lys av overgang fra dagens mange bompengeselskap med tidsavgrenset 

varighet til et fåtall, permanente bompengeselskaper. Bakteppet for dette var at Statens 

vegvesen tradisjonelt har ivaretatt mange av de operative oppgavene i bompengesektoren. I 

brev til fylkeskommunene og de regionale bompengeselskapene av 16. mars 2017 fastsetter 

Samferdselsdepartementet at de regionale selskapene så langt det lar seg gjøre skal overta 

de operative oppgavene. Dette gjelder på kort sikt ansvaret for vegkantutstyret med 

tilhørende systemer, utenlandsinnkreving, og på lengre sikt også sentrale og lokale IT-

løsninger. De regionale bompengeselskapene oppfordres til å samarbeide om å finne gode 

løsninger innenfor rammene av bompengeavtalen, blant annet for å ta ut ev. 

stordriftsfordeler. Brikkene vil ivaretas av utsteder.  

 

Statens vegvesens ansvar vil primært bli å ha en myndighetsrolle overfor bompengeselskaper 

og utstedere. Statens vegvesen vil også sørge for nødvendig samordning av sektoren 

gjennom å forvalte felles kravspesifikasjoner og sørge for samordning mellom aktørene 

gjennom AutoPASS Samordnet Betaling.  

 

Samtidig er Statens vegvesen gjennom bompengeavtalene som er inngått med dagens 

bompengeselskap i utgangspunktet forpliktet til å stille innkrevingsutstyr til rådighet for 

bompengeselskapene. Dersom ikke avtalene reforhandles vil Statens vegvesen fortsatt ha 

dette ansvaret mot de selskapene som ikke inngår i regionale selskap. Dette skaper en 

situasjon der Statens vegvesen i en avgrenset periode vil kunne måtte beholde en viss 

kapasitet og kompetanse til å ivareta de operative oppgavene for selskapene som velger å 

stå utenfor de regionale selskapene, samtidig som store deler av arbeidsmengden flyttes til 

de regionale selskapene.  

 

Status: Samferdselsdepartementet har fattet sin beslutning knyttet til rolle- og ansvarsdeling 

i sektoren. Statens vegvesen arbeider med å detaljere hvordan overføringen av oppgaver kan 

skje, i samarbeid med de regionale selskapene. Statens vegvesen vil gjøre en vurdering av 

hvordan egen organisasjon skal håndtere endrede arbeidsoppgaver. 

  

Konsekvenser for bompengeselskapene: Bompengeselskaper som står utenfor de regionale 

bompengeselskapene vil sannsynligvis få økte kostnader i og med at det blir langt færre 

selskaper igjen å dele kostnadene med. Kostnader forbundet med innkrevingsutstyret (både 

Statens vegvesens arbeidsinnsats og eksterne tjenestekjøp) vil trolig bli noe lavere totalt 

sett, men vil ikke reduseres proporsjonalt med antall selskaper som er med og deler 

kostnadene. Det vil si at jo færre selskaper som står igjen utenfor den regionale strukturen 

og deler disse kostnadene, desto høyere vil kostnadene bli per selskap.  
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Forenklet takst- og rabattstruktur 

Beskrivelse: Stortingsmeldingen legger også til grunn at takst- og rabattstrukturen i 

bompengesektoren skal gjennomgås for å gi lavere driftskostnader for bompengeselskapene 

og økt brukervennlighet. I den forbindelse har særlig forskuddsbaserte rabatter blitt 

identifisert som problematisk. Med forskuddsbaserte rabatter menes rabatter som gis under 

forutsetning av at brukeren har innbetalt et forskudd til bompengeselskapet. Det er vedtatt 

ny takst- og rabattstruktur som mellom annet innebærer at ingen nye prosjekt skal ha 

forskuddsbaserte rabatter. Statens vegvesen anbefaler at eksisterende prosjekt også avvikler 

ordningen med forskuddsbaserte rabatter. Det er flere årsaker til å gå bort fra slike typer 

rabatter: 

- Måten disse avtalene er innrettet på gir høy systemmessig kompleksitet, noe som 

øker kostnader og omfang på nødvendige systemløsninger. Dette blant annet fordi: 

o rabatter utsteder skal gi er avhengig av et forskudd innbetalt til 

bompengeselskapet 

o innretningen skaper stor etterspørsel etter tilleggsavtaler og rekke 

forretningsregler knyttet til dette 

o en rekke utfordringer knyttet til avtaler som går tomme og derfor midlertidig 

må skifte status 

- Videresalg av forskuddsbaserte rabatter øker i omfang og undergraver langt på vei 

formålet bak ordningen. Dette betyr at høye rabatter innrømmes til et langt større 

antall trafikanter enn det de faktiske forskuddene skulle tilsi.  

- Forskuddsavtaler er mer administrativt krevende å håndtere i forhold til 

etterskuddsavtaler i en driftssituasjon.  

- Ordningen gjør det krevende å gjennomføre et ryddig skille mellom 

bompengeselskap og utsteder i tråd med bompengereformens målsetning.  

- I og med at bompengeselskaper som står utenfor de regionale selskapene ikke vil ha 

mulighet til å videreføre sin utstedervirksomhet – vil forskuddsavtaler måtte 

håndteres som tilleggsavtaler tilknyttet en annen utsteders brikke. Dette vil gjøre at 

brukerne vil måtte bli fakturert både fra sin utsteder og fra bompengeselskapet hvor 

tilleggsavtalen er tilknyttet. En slik utvikling er i strid med målet om økt 

brukervennlighet.  

 

Status: Forskuddsbaserte rabatter har en rekke ulemper og vil ikke bli videreført for 

prosjekter tilknyttet de regionale bompengeselskapene.  I de nye systemløsningene som er 

under utvikling, vil mulighet for forskuddsbaserte rabatter derfor ikke inngå som 

funksjonalitet. Prosjekt som viderefører forskuddsbaserte avtaler må dekke hele kostnaden 

ved å ivareta muligheten for forskuddsbaserte rabatter.  

 

Forskuddsbaserte rabatter er en ordning som ikke vil eksistere i fremtiden. Passeringstak og 

timesregel kan benyttes for å skjerme lokale trafikanter. Prosjekt med forskuddsbaserte 

rabatter kan få en betydelig økt andel trafikanter med full rabatt gjennom ordninger som 

videreselger rabatter, ref. Abax-ordningen.  
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Konsekvenser for bompengeselskapene: Bompengeselskap som beslutter å videreføre 

forskuddsbaserte rabatter vil behøve en alternativ løsning for å håndtere dette når dagens 

CS Norge kontrakt utløper. Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart hvordan dette skal 

løses og hva kostnaden knyttet til dette vil være. I tråd med prinsippet om at det ikke skal 

forekomme kryss-subsidiering mellom bompengeprosjektene, vil kostnadene knyttet til 

denne løsningen i sin helhet måtte dekkes av de selskapene/prosjektene der ordningen med 

forskuddsbaserte rabatter videreføres. Dette vil trulig medføre økte driftskostnader når det 

blir færre å dele de faste og løpende systemkostnadene med.  

 

Vegdirektoratet anbefaler derfor alle bompengeselskaper å erstatte forskuddsbaserte 

rabatter med etterskuddsavtaler. Vegdirektoratet ønsker å gå i dialog med selskapene om 

hvordan dette kan gjøres, og vil kunne vurdere alternative virkemiddel for å ta hensyn til 

lokale brukere i den gjenstående innkrevingsperioden for disse prosjektene.  

 

Det må senest 1.9.2017 avklares hvor mange som vil sitte igjen med forskuddsbaserte 

rabatter og hvor lenge, slik at arbeidet med å håndtere dette eventuelt kan iverksettes.   

 

Oppsummering 

Bompengereformen vil få konsekvenser for de bompengeselskapene som velger å ikke inngå 

i et av de regionale selskapene. I forbindelse med avklaringene av roller og ansvar i 

bompengesektoren har Samferdselsdepartementet vært tydelige på at forholdet til et fåtall 

selskap som velger å stå utenfor den nye organiseringen en stund fremover «vil ikke være 

styrende for den nye rolle- og ansvarsdelingen. Disse selskapene må ta konsekvensen av å 

stå utenfor og får dermed ikke uten videre ta del i den samme effektiviseringen av 

sektoren». Noen av de viktigste konsekvensene ved å ikke gå inn i den regionale 

organiseringen og/eller videreføre forskuddsbaserte rabatter slik vi nå vurderer det er 

oppsummert under. 

 

- Gevinster av stordriftsfordeler vil ikke tilfalle lokale, frittstående bompengeselskap. 

Og de regionale bompengeselskapene vil i fremtiden ikke kunne yte tjenester til 

lokale bompengeselskap som har valgt å stå på utsiden av den regionale strukturen. 

- Innkrevingsutstyret for de som velger å stå utenfor de regionale 

bompengeselskapene, vil fortsatt ivaretas av Statens vegvesen, men kostnadene for 

dette vil øke fordi det er færre selskaper igjen til å dele kostnadene.  

- Selskap utenfor den regionale strukturen kan ikke drive utstedervirksomhet i 

fremtiden, slik at kundeforholdene enten må overføres til et av de regionale 

bompengeselskapene eller avvikles. 

- Forskuddsbaserte rabatter vil ikke være en funksjonalitet i den nye systemløsningen 

som anskaffes av Statens vegvesen og de regionale bompengeselskapene. Statens 

vegvesen vil om nødvendig sørge for en alternativ løsning, men kostnaden for dette 

vil i sin helhet måtte dekkes av bompengeselskapene/prosjektene som velger å 
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videreføre ordninger med forskuddsbaserte rabatter, noe som må forventes å gi øke 

driftskostnader.  

- Mulighetene for videresalg av forskuddsbaserte rabatter kan i fremtiden gi en 

betydelig større andel passeringer med den høyeste rabatten og dermed reduserte 

inntekter i de aktuelle bompengeprosjektene.  

- Selskaper/prosjekt med forskuddsbaserte rabatter inviteres til å gå i dialog med 

Statens vegvesen for å finne andre løsninger som tar hensyn til lokale brukere, selv 

om forskuddsbaserte rabatter avvikles.   

På bakgrunn av dette anbefaler Vegdirektoratet alle bompengeselskaper å: 

- Tilslutte seg et av de fem regionale bompengeselskapene 

- Starte prosessen med å avvikle utstedervirksomheten dersom de ikke ønsker å inngå 

i et regionalt bompengeselskap 

- Gå i dialog med Statens vegvesen for å finne løsninger som gjør det mulig å gå bort 

fra forskuddsbaserte rabatter der dette er en problemstilling 

 

 

Veg- og transportavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Jane Bordal 

Direktør   Åge K. Jensen  

  

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO 

 



Fylkeskommunene

Sogn og Fjordane fylkeskommune postmottak.sentraladm@sfj.no
Rogaland fylkeskommune firmapost@rogfk.no
Hordaland fylkeskommune hfk@hfk.no
Buskerud fylkeskommune postmottak@bfk.no
Telemark fylkeskommune post@t-fk.no
Vestfold fylkeskommune firmapost@vfk.no
Vest-Agder fylkeskommune postmottak@vaf.no
Aust-Agder fylkeskommune postmottak@austagderfk.no
Østfold fylkeskommune sentralpost@ostfoldfk.no
Oppland fylkeskommune postmottak@oppland.org
Hedmark fylkeskommune postmottak@hedmark.org
Akershus fylkeskommune postmottak@afk.no
Nord-Trøndelag fylkeskommune postmottak@ntfk.no
Sør-Trøndelag fylkeskommune postmottak@stfk.no
Møre og Romsdal fylkeskommune post@mrfylke.no
Nordland fylkeskommune post@nfk.no
Finnmark Fylkeskommune postmottak@ffk.no
Troms fylkeskommune postmottak@tromsfylke.no

Regionale bompengeselskap
Fjellinjen Anne‐Karin.Sogn@fjellinjen.no

Øst nils.christian.helgesen@vegfinans.no 

Sør/Vest paul.nilsen@bybanen.no

Midt M.M@tbom.no

Nord Erling.bortne@bomveinord.no

Bompengeselskap
Atlanterhavstunnelen AS krifast@online.no

Sykkylvsbrua AS snordmo@gmail.com

Namdal Bomveiselskap AS randi.dille@ntn.nt.no

Trøndelag  Bomveiselskap AS (E6 Øst Trh‐Stjørdal) m.m@tbom.no

Trøndelag  Bomveiselskap AS (Miljøpakken Trondheim) m.m@tbom.no

Trøndelag Bomveiselskap AS (Fv714 Lakseveien) m.m@tbom.no

Bomvegselskapet E39 Øysand–Thamshamn AS arne.gronset@online.no

Eksportvegen AS torgeir.stene@eksportvegen.no

Fosenvegene ei tim 'te by'n AS knut@fosenvegene.no

Veipakke Salten AS owegunnar@gmail.com

Helgeland Veiutvikling as bhh@hel.no

Ryaforbindelsen AS kolbeinsen.kjell@gmail.com

Hålogalandsbrua AS post@haalogalandsbrua.no

Aust-Agder Vegfinans AS jan.petter.roinaas@austagderfk.no

Lister Bompengeselskap AS JanOtto.Hansen@vaf.no

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS JanOtto.Hansen@vaf.no

E18 Vestfold AS dio@vegfinans.no

Vegfinans Hallingporten AS dio@vegfinans.no

Horten Bompengeselskap Rv19 AS geir@kalheimconsulting.no

Voss og omland Bompengeselskap AS arild.rogde@accountor.no
Bergen Bompengeselskap AS jan‐otto.evjen@bergen.kommune.no

Kvam bompengeselskap AS Oddvar.brakestad@hardangervidda.org

Hordaland Fylkeskommune, Økonomiavdelinga Ingvar.Skeie@hfk.no    

Fastlandssamband Halsnøy AS post@halsnoysambandet.no

hans.inge.myrvold@kvinnherad.kommune.no

Jondalstunnelen AS jondalstunnelen@outlook.com 

Hardangerbrua AS hardangerbrua@lofthus.no 

Bømlo vegselskap AS post@bomlovegselskap.no

Nord-Jæren Bompengeselskap AS dio@vegfinans.no

Haugalandspakken AS haugalandspakken@tveit.no

Finnfast AS finnfast@tveit.no

Haugaland Bompengeselskap AS hbs@tveit.no

Gjesdal Bompengeselskap AS post@gjesdalbompengeselskap.no

Rogfast AS post@rogfast.net

Askøy Bompengeselskap AS od‐magu@online.no

E16 Kongsvingervegen AS dio@vegfinans.no

E6 Gardermoen-Moelv AS dio@vegfinans.no

Gausdalsvegen AS dio@vegfinans.no

E6 Oppland AS dio@vegfinans.no

Fv34 Oppland AS dio@vegfinans.no

Svinesundsforbindelsen AS geir@kalheimconsulting.no

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS dio@vegfinans.no

Nedre Glomma Bompengeselskap AS dio@vegfinans.no

E16 Oppland AS dio@vegfinans.no

Fjellinjen AS anne‐karin.sogn@fjellinjen.no

Troms Bompengeselskap post@bompengertroms.no

Nordland Bompengeselskap AS erling.kvig@gmail.com

Førdepakken Bomselskap AS oddvarfl@gmail.com

Vegfinans Bypakke Grenland AS dio@vegfinans.no

Bompengeselskap Nord AS erling.bortne@bomveinord.no

E6 Ringebu - Otta AS dio@vegfinans.no

Fv 33 Skreifjella - Totenvika AS dio@vegfinans.no

Sørvest Bomvegselskap AS paul@bybanen.no 

Ryfast AS post@ryfast.net

Bergen-Os Bompengeselskap AS post@lysevegen.no



Eiermøte Vegpakke Salten og Nordland fylkeskommune 
 

Dato: 23.5.2017 

Tilstede:  

Ida Pinnerød Ordfører i Bodø 

Jørn Stene Ordfører i Fauske 

Svein Eggesvik Fylkesråd for samferdsel i Nordland 

 

Møtet var et oppfølgingsmøte knyttet til Vegpakke Salten as og overgang til Bompengeselskap Nord 
as. 

Følgende avtale er inngått, og danner grunnlag for den videre prosessen knyttet til at Vegpakke 
Salten overtas av Bompengeselskap Nord as: 

 

1. Bompengeselskap Nord AS viderefører dagens administrasjon i Veipakke Salten AS frem 
til 1. juli 2018 for å sikre god kontinuitet og kunnskapsoverføring.  På denne måten vil 
nåværende eiere, garantister samt nye eier få en trygg og effektiv eierskapsoverføring, 
som også ivaretar historikken i selskapet.  Administrasjonen vil rapportere og være 
underlagt selskapets adm. direktør Erling Bortne.   
 

2. Kommunene Fauske og Bodø tilbys samlet, totalt en plass for observatør i styremøtene til 
Vegpakke Salten AS frem til Bypakke1 er ferdigstilt. Styremøtene i Vegpakke Salten vil bli 
samkjørt med styremøtene til de øvrige prosjektene i landsdelen. Møtested vil variere, 
det samme vil tidsforbruk (anslagsvis 0,5-1 time for gjennomgang av økonomi, 
trafikkutvikling, lån etc.) 
 

3. Veipakke Salten AS vil være eid av Bompengeselskap Nord AS innen 1. november 2017 
 

4. Garantiene beholdes som i dag. 
 

5. Bodø bystyre behandler saken i møte 16. juni, og Fauske kommunestyre behandler saken 
22 juni. 
 

 

 

Referent:  

Bjørnar Klausen 

 

 



Møte Veipakke Salten AS
19. mai 2017

Frode Enoksen, styreleder Bompengeselskap Nord AS
Erling Bortne, adm direktør Bompengeselskap Nord AS

1



Bompengeselskap Nord AS

● Våren 2015 – Stortingsmeld. 25 «På rett vei - reformer i veisektoren»
• Retning og rammebetingelser for fremtidig organisering og drift av bompengesektoren. 
• Hovedtiltak: konsolidering av bompengeselskapene til større regionale, permanente enheter, utskilling av utsteder-funksjonen fra

bompengeselskapene, tydeliggjøring av roller og ansvar mellom myndigheter og bompengeselskapene, samt en forenkling av dagens
takst- og rabattstruktur. 
• Mange av tiltakene ble lagt fram av den rød-grønne regjeringen i Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP), og ble vedtatt i Stortinget i juni 2013 (Meld. St. 26 (2012–2013), jf. Innst. 450 S (2012–

2013)).
• Bredt politisk enighet om at bompengebransjen må effektiviseres
• Enstemmig vedtatt på Stortinget 15. juni 2015

● 30. oktober 2015 bekrefter Nordland -, Troms - og Finnmark fylkeskommuner til SD: 
• Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner er enige om å etablere et felles bompengeselskap og at Nordland fylkeskommune 

v/fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund, Fylkeshuset, 8048 Bodø, er felles kontaktpunkt for det nye regionale 
bompengeselskapet i nord.

● 8. desember 2015 – SD bekrefter at det skal opprettes 5 regionale bompengeselskaper med fylkeskommunene som 
eiere

● Fylkestingsvedtak (Likelydende saksfremlegg) 
• Nordland – FT-sak 191/2015
• Troms – FT-sak 33/15
• Finnmark fylkesting sak 55/15

● BPN stiftet 17.8.2016 og registrert i foretaksregisteret 24.10.2016.
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Om Bompengeselskap Nord AS (BPS Nord)

3

● Selskapet er lokalisert til Narvik
● Aksjekapital 3 millioner
● Lik eierandel mellom fylkeskommunene
● Konsernmodell – gjennomgående styre, dvs. at styret 

administrerer datterselskapene. Garantiene vil være 
tilknyttet det enkelte prosjektselskap, modellen sikrer at 
kryss-subsidiering unngås 

● Non – profit, null utbytte
● Hver av fylkeskommunen oppnevner to styrerepresentanter 

+ ett varamedlem
● Styret i selskapet ivaretar alle bompengeprosjektene, men 

de enkelte bompengeprosjektene skal ha eget økonomi –
og garantiansvar.

● Det regionale bompengeselskapet skal i utgangspunktet eie 
100 % av aksjene i eksisterende bompengeselskaper 
(Styret vil da fungere både som generalforsamling og styre i 
datterselskapene).

● Vedtekter - utdrag
• Selskapet er regionalt bompengeselskap for Finnmark, 

Nordland og Troms fylke. Selskapet skal administrere 
innkreving av bompenger i samsvar med samtykke fra 
Stortinget og avtale med Statens Vegvesen, jf.  veglova § 27, 
herunder også forvaltning av bompengemidler og annen 
virksomhet som har en naturlig sammenheng med forannevnte 
virksomhet.  Selskapets bompengeprosjekter skal legges til 
egne aksjeselskaper som eies av selskapet.

● Daglig leder på plass 1. februar 2017
● Illustrasjon fremtidig tenkt organisering



Overordnet bilde av dagens bompengeinnkreving 
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Bransjen 
• Ca. 60 bompengeprosjekter
• 48 bompengeselskaper fordelt på 5 

regioner 
• 208 bomstasjoner og 430 innkrevingsfelt
• Størst er Fjellinjen med 29 bomstasjoner
• Bompengeinnkreving på 10 

ferjestrekninger

Passeringer
• Over 590 millioner passeringer, ca 1,7 millioner 

daglig
• 7 % tunge kjøretøy 
• Ca. 78 % passeringer med brikke 
• Ca. 20 millioner passeringer med miljøvennlig 

kjøretøy (el og hydrogen)

Økonomi
• Norske bilister la i 2015 igjen ca. 9,5 

milliarder kroner i bompenger
• Ca. 10 % går til drifts- og  

administrasjons-kostnader og 13 % til 
finanskostnader

• Innkrevingskostnader er ca. 1,50 kr for 
hver passering

Dagens systemløsning 
• Ca. 2 millioner bilister og ca. 590 millioner 

passeringer 
• Ca. 1,5 millioner med brikkeavtale hvorav ca. 

800 000 har avtale med Fjellinjen 
• Ca. 8,5 millioner passeringer knyttet til 

utenlandsinnkreving



Fokusområder og prosess så langt  - bompengereformens formål og endringstiltak 

16.05.2017

Bidra til vellykket implementering 
Mer kostnadseffektiv 
bompengeinnkreving 

Mer brukervennlighet

Bedre muligheter for kontroll  

Bompengereformen 

Formål 

Tilrettelegge 
for utskilt utsteder 

Tilrettelegge for mer 
optimal organisering

Tilrettelegge for ny
takts/rabattstruktur

Ha klart incentiv/ 
statlig bidrag

Tilrettelegge 
for fem RBPSProsjektomgivelsene: 

Bompengereformen -
Meld. St. 25 (2014-
2015)

Tilrettelegging 
ferdig i 2017?

Implementering 
2017-



Reformarbeid nye løsninger - eksempler Reformarbeid regionalt eksempler
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Aktiviteter Bompengeselskap Nord

● Deltaker styringsgruppen ny nasjonal kjerneløsning
● Deltaker styringsgruppen planlegge ny operatørløsning og 

midlertidig utstederløsning
● Deltaker i arbeidsgrupper og fora systemløsninger
● Deltaker Samordningsforum
● Deltaker møter regionale bompengeselskap
● Personvernloven
● Ny bompengeavtale

• Prosjektavtale
• Finansieringsavtale

● EUs bompengedirektiv (2004/52/EF  interoperability of 
electronic road toll systems in the Community)

● Verdikjeder, teknologi (ITS), organisering mm
● De regionale bompengeselskapene får ansvar for egen

verdikjeden - nye roller og ansvarsomåder

● Dialog ulike interessenter – mulighetsrom for Nord
● Dialog SVV roller og ansvar
● Dialog etablerte bompengeselskap

• Fremtidige bompengeprosjekter blir en del av BPN Nord
• BPN Nord ønsker å kjøpe aksjene i etablerte 

bompengeselskaper i tråd med intensjonen i 
bompengereformen

• Fremtidige og etablerte bompengeprosjekter/selskaper -
datterselskaper i BPN Nord
• 2 selskaper har samme eiere som BPN Nord  – Troms og Nordland 

Fylkeskommune - generalforsamling juni 2016
• 1 selskap har 2 kommuner som eiere – Veipakke Salten AS
• 3 selskaper har fylke, flere kommuner og private som eiere

● Oppstart og etablering



Bompengeselskap Nord AS – status reformarbeid

● BPN Nord roller og ansvarsdeling (brev fra SD 17.3.2017) 
• SVV – får rene myndighetsoppgaver og fungere som et myndighetsorgan
• BPN Nord – som regionalt bompengeselskap - større operative oppgaver og ansvar knyttet til innkreving. 
• BPN Nord – overdratt samordningsoppgaver knyttet til bompengeselskapenes virksomhet. Flere av oppgavene som i dag er tillagt SVV 

overføres til de regionale selskapene
● Det arbeides med å nærmere spesifiseringer samt frister for ansvarsovertagelse. BPN Nord (brev fra SVV 7.3.2017) bedt om:

• å starte arbeidet med planlegging av nytt operatørsystem og midlertidig utstederløsning 
• beskrive hvordan samarbeid og koordinering mellom øvrige regionale bompengeselskaper skal foregå
• levere fremdriftsplan for anskaffelse av operatør og midlertidig utstederløsning slik at denne anskaffelsen kan ses i sammenheng med 

øvrige systemanskaffelser som utgjør ny systemløsning for bompengeinnkreving i Norge
● Også i arbeidet med ny operatørløsning og midlertidig utstederløsning ønsker BPN Nord avklaringer opp mot etablerte 

selskaper i regionen slik at vi vet hvilke selskaper vi skal planlegge for.
● Det gis ikke anledning for å kjøp/salg av tjenester fra BPN Nord til bompengeselskaper  utenfor regionale strukturer
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Overordnet fremdriftsplan systemløsning for bompengeinnkreving - tentativ
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Brev fra Statens Vegvesen 10. mai 2017 - sendt alle bompengeselskaper og fylkeskommuner
Klargjøring av de viktigste konsekvenser av å stå utenfor det regionale bompengeselskapet
Konsekvenser også tatt opp under Bompengekonferansen 11.mai 2017
Incentivordninger og forutsetninger – tap av tilskudd ved å stå utenfor det regionale bompengeselskapet

Konsekvenser av å stå utenfor



Brev fra Statens Vegvesen –konsekvenser av å stå utenfor
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● Hovedtema som er behandlet i brevet
• Bakgrunn
• Overgang til fem regionale bompengeselskap
• Utskilling av utstederfunksjonen
• Ny rolle- og ansvarsdeling i bompengesektoren
• Forenklet takst- og rabattstruktur
• Oppsummering



Oppsummering Konsekvenser

Hovedkonklusjoner

● «Bompengereformen vil få konsekvenser for de 
bompengeselskapene som velger å ikke inngå i et av de 
regionale selskapene»

● «Selskap som velger å stå utenfor den nye organiseringen 
«vil ikke være styrende for den nye rolle- og 
ansvarsdelingen»

● «Selskapene må ta konsekvensen av å stå utenfor og får 
dermed ikke uten videre ta del i den samme 
effektiviseringen av sektoren». 

1. Gevinster av stordriftsfordeler vil ikke tilfalle lokale, 
frittstående bompengeselskap..

2. Kundeforholdene må overføres til et av de regionale 
bompengeselskapene eller avvikles.

3. Kostnaden for å få system for forskuddsbaserte rabatter 
dekkes av bompengeselskapene/prosjektene som velger å 
videreføre ordninger med forskuddsbaserte rabatter –
større driftskostnader.

4. Mulighetene for videresalg av forskuddsbaserte rabatter -
reduserte inntekter.

5. Dialog med Statens Vegvesen for å finne egne løsninger

Vegdirektoratet anbefaler alle bompengeselskaper å:

● Tilslutte seg et av de fem regionale 
bompengeselskapene

● Starte prosessen med å avvikle 
utstedervirksomheten dersom de ikke ønsker å 
inngå i et regionalt bompengeselskap

● Gå i dialog med Statens vegvesen for å finne 
løsninger som gjør det mulig å gå bort fra 
forskuddsbaserte rabatter der dette er en 
problemstilling



Bompengereformens elementer

11.05.2017

Bompengereformen 

Tilrettelegge 
for utskilt utsteder 

Tilrettelegge for mer 
optimal organisering

Tilrettelegge for ny
takst/rabattstruktur

Ha klart incentiv/ 
statlig bidrag

Tilrettelegge 
for fem RBPS

Bompengekonferansen 2017                                 Jon-Terje Bekken

Hva med selskapene som står utenfor?

• Ikke stordriftsfordeler/effektivisering
• Ikke kjøp/salg av tjenester 
• SVV fortsatt ansvar for 

innkrevingsutstyret, men færre å dele 
kostnadene på 

Kan ikke drive 
utstedervirksomhet i 
fremtiden

• Ikke forskuddsavtaler i nytt system. BPS må 
dekke kostnadene ved ordningen selv.

• Videresalg av rabatter gir utfordringer.
• Ønsker å gå i dialog med selskapene for å 

tilrettelegge for nye takster.



Hensikt med ordningen Beregning av tilskudd

13

Hensikt og beregning av tilskudd

● Redusere gjennomsnittlig takst med minimum 10 prosent 
● Motivere til gjennomføring av bompengereformen 

● Beløpet skal ikke overstige 500 mill. i noe år (prisjustert)
• Mange prosjekt kommer til og det må tas høyde for disse

● Tiltak på riksveg utenom de store byområdene
● Brukt proposisjon eller faktisk inntekt
● Samme årlige beløp hvert år

• Justert for nye bommer og bommer som forsvinner



Søknadsfrist – 1. april 2017 Behandling av søknaden
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Frister og behandling

● Søknad fra bompengeselskapene
• Kun nødvendig med intensjon

● Hensikt
• Få prosessen i gang
• Få raske tilsagn der det er mulig
• Få raske utbetalinger der det er mulig
• Få oversikt over ordningen

● Utsatt frist for de prosjekt som er i oppstartsfasen
● Aller siste søknadsfrist 1. juni 2017

1) Etter søknadsfrist gis et tilsagn om å bli omfattet av 
ordningen forutsatt senere dokumentasjon av at kravene 
er tilfredsstilt

2) Før utbetaling må dokumentasjon som kreves i 
tilsagnsbrevet foreligge:
• Prosjektet legges til det regionale selskapet (Eiers vedtak)
• Takstene og rabattene legges om i tråd med ny rabattstruktur 

(Lokalpolitisk behandling)
• Gjennomsnittstaksten reduseres med minimum 10 pst. 

(Garantistens tilslutning)
• Takstsøknad (Selskapets søknad om takstendring)

3) Utbetaling når dokumentasjon er fremlagt
4) Takstvedtak fattes etter utbetaling



Beregnet årlig tilskudd

Beregnet årlig 
tilskuddsbeløp 2017 

kroner

Beregnet tilskuddsbeløp 
2016*

Rv 80 Røvika – Strømsnes 3 mill.
Rv 80 Løding – Vikan 
(Tverlandsbrua)

5 mill.

Bypakke Bodø 20 mill.
Sum Veipakke Salten AS 28 mill. 10,3 mill.

E6 Korgen – Bolna (Helgeland 
nord)

4 mill. 4,1 mill.

E6 Hålogalandsbrua 8 mill. 6,2 mill.
Vegpakke Harstad 11 mill. 3,0 mill.
* Alle selskapene har i des 2016 mottatt tilskudd, og bekreftet tilslutning til RBPS.
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Fremdrift
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Bompengeselskap Nord AS (BPS Nord)– oppsummert

● Administrasjon og rutiner etablert
● BPS Nord har fått sentrale roller i reformarbeidet – arbeider godt sammen med øvrige regionale bompengeselskaper 
● Flere parallelle prosesser - må planlegges i forholdt til nye roller og ansvarsområdet - flere store investeringer fremover

• Nasjonal  kjerneløsning og øvrige systemløsninger
• Operatørløsning og midlertidig utstederløsning
• Håndtering av linjer frem til bomstasjoner – nye avtaler
• Øvrige veikant,- og innkrevingsutstyr
• Håndtering av personvern
• ++

● Bompengeavtale (mellom de regionale selskapene og Samferdselsdepartementet) gir rammer for videre arbeid 
● For å vite hvem vi planlegger for ønskes avklaring på  

• Hvem som ønsker å gå inn i det regionale bompengeselskapet 
• Når kan integreringen gjennomføres 

● BPN Nord kan bistå om ønskelig i prosessgjennomføring 
● BPN Nord kjenner ikke kostnader av å stå utenfor det regionale selskapene, men SVV påpeker at kostnaden ved å stå utenfor 

vil kunne bli betydelig 
● BPN Nord kjenner ikke til fremtidig effekt av tapte incentivordninger for de selskaper som ønsker å stå utenfor, men for mange 

vil tap av incentiver fremover være vesentlig. 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/8563     
 Arkiv sakID.: 17/2039 Saksbehandler: Geir Mikkelsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
060/17 Formannskap 06.06.2017 
057/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Eiendomsskatt på kraftverk 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune ber Finansdepartementet å vurdere kapitaliseringsrenten som benyttes på 
beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk.  

2. Fauske kommune slutter seg til LVK sin anbefaling at kapitaliseringsrenten bør fastsettes på 
faglig grunnlag i forskrift, slik praksis var tidligere, og med utgangspunkt i den samme risikofrie 
realrente som for de øvrige skatteartene.  

3. Fauske kommune forventer en lavere kapitaliseringsrente enn i dag, og mener det foreligger 
faglige grunner til at kapitaliseringsrenten burde ha vært vesentlig lavere. En 
kapitaliseringsrente for 2018 bør etter kommunens vurdering ikke overstige 3 %.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Fauske kommune ber Finansdepartementet å vurdere kapitaliseringsrenten som benyttes på 

beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk.  
2. Fauske kommune slutter seg til LVK sin anbefaling at kapitaliseringsrenten bør fastsettes på 

faglig grunnlag i forskrift, slik praksis var tidligere, og med utgangspunkt i den samme risikofrie 
realrente som for de øvrige skatteartene.  

3. Fauske kommune forventer en lavere kapitaliseringsrente enn i dag, og mener det foreligger 
faglige grunner til at kapitaliseringsrenten burde ha vært vesentlig lavere. En 
kapitaliseringsrente for 2018 bør etter kommunens vurdering ikke overstige 3 %.  

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Steinbakk ble enstemmig erklært habil. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 
FOR- 060/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune ber Finansdepartementet å vurdere kapitaliseringsrenten som benyttes på 
beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk.  

2. Fauske kommune slutter seg til LVK sin anbefaling at kapitaliseringsrenten bør fastsettes på 
faglig grunnlag i forskrift, slik praksis var tidligere, og med utgangspunkt i den samme risikofrie 
realrente som for de øvrige skatteartene.  



3. Fauske kommune forventer en lavere kapitaliseringsrente enn i dag, og mener det foreligger 
faglige grunner til at kapitaliseringsrenten burde ha vært vesentlig lavere. En 
kapitaliseringsrente for 2018 bør etter kommunens vurdering ikke overstige 3 %.  

 
Bakgrunn 
 
Kraftkommunene opplevde i 2017 å få redusert sin eiendomsskatt på sine kraftverk. For Fauske 
kommune alene utgjorde dette 3,5 millioner kroner. Samtidig har lave kraftpriser redusert både 
konsesjonskraftinntekter og utbyttemuligheter fra selskapene vi er eiere i. Det har derfor blitt satt fokus 
på kapitaliseringsrenten, som også er et sentralt element i beregningen av grunnlaget for 
eiendomsskatten. Denne har siden 2011 vært uforandret, og ikke lenger tuftet på en forutsigbar 
beregning. LVK har derfor oppfordret medlemskommunene å treffe egne vedtak i formannskap / 
kommunestyre, med krav om at Finansdepartementet reduserer kapitaliseringsrenten med virkning for 
eiendomsskatten i 2018.  
 
 
Saksopplysninger 
Sentralskattekontoret for skattesaker (SFS) har høsten 2016 sendt ut informasjon til kommunene som 
viser et dramatisk inntektsbortfall fra 2016 til 2017 for kommuner med vannkraftanlegg.  
 
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har sendt brev til finanskomitéen på Stortinget og 
oppfordret kommunene til å følge dette opp med egne vedtak, og annen mulig politisk påvirkning.  
 
Opplysningene fra SFS gir et verdifall på kraftselskapene med 54 mrd. kr på ett år, noe som samlet vil gi 
kommunene en skattereduksjon på 380 mill. kr i 2017. 
 
I Fauske kommune har takstgrunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg blitt redusert med ca. 3,3 mrd. 
kr i 2016 til 2,8 mrd. kr i 2017. Dette gav en reduksjon i eiendomsskatten på 3,5 mill. kr i forhold til 2016. 
 
Andre kommuner i Nordland har også fått en vesentlig nedgang i sine inntekter slik tabellen nedenfor 
illustrerer:  
 

Kommune Differanse eiendomsskatteinntekter 2016-
17 

Beiarn (-1 439 170) 
Evenes (-702 492) 
Fauske (-3 492 347) 
Gildeskål (-1 750 000) 
Grane (- 588 000) 
Hamarøy (-1 180 367) 
Hattfjelldal (-606 809) 
Hemnes (- 10 000 000) 
Meløy (-3 000 000) 
Rana (-10 647 978) 
Tysfjord (-2 000 000) 
Vefsn (- 647 402) 
Totalsum (-35 542 162) 

 
  
Ettersom kraftprisene er et vesentlig element, vil man får en ytterligere nedgang i 2018, ettersom 2011 



blir erstattet med 2016-spotprisen. Dette vil slå direkte ut i kommunens budsjett for neste år.  
 
 
Saksbehandlers vurdering 
 
Takseringen av kraftanleggene 
Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene er fastsatt ved å finne nåverdien av anleggene uttrykt i 
nettoinntekter, jf. skattelovens § 18-5. Dette gjøres ved at man kapitaliserer kraftverkets inntekter og 
utgifter samt fremtidige rehabiliteringskostnader.  
 
Kraftprisen inngår også i takseringen slik den rullerende er i spotmarkedet over de siste 5 år. Det 
innebærer at for den eiendomsskatten kommunene krevde inn i 2017, faller gjennomsnittlig spotpris i 
2010 (42 øre/kWh) ut av grunnlaget, mens gjennomsnittlig spotpris i 2015 (18,2 øre/kWh) kommer inn i 
grunnlaget i stedet. 
 
Fastsetting av kapitaliseringsrenten 
I perioden frem til 2011 ble kapitaliseringsrenten fastsatt på grunnlag av regler i forskrift.  
I perioden hvor renten ble fastsatt på grunnlag forskrift, besto denne av to elementer, risikofri realrente 
(normrente), og et risikopåslag.  
 
I de første årene etter kraftskattereformen ble normrenten fastsett med bakgrunn i gjennomsnittlig 
avkastningskrav på Oslo Børs (1997-2000), og i perioden 2001-2006 ble den fastsatt med bakgrunn i 
statsobligasjoner. Og til sist frem til 2011 i forhold til statskasseveksler. 
  
I proposisjonen til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 kom regjeringen med forslag om 
å sette kapitaliseringsrenten til 4,5 %. Altså en frikopling fra den tidligere forskriften. 
  

År Normrente Risikopåslag Kapitaliseringsrente 
2007 1,9 3 4,9 
2008 2,1 3 5,1 
2009 1,7 3 4,7 
2010 0,3 3 3,3 
2011   4,5 (vedtak) 
2012   4,5 (vedtak) 
2013   4,5 (vedtak) 
2014   4,5 (vedtak) 
2015   4,5 (vedtak) 
2016   4,5 (vedtak) 

 
For fastsetting av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013, ble følgende uttalt i budsjettproposisjonen: 
 
”Regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om justering av maksimums- og minimumsreglene og 
fastsettelse av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013 i forbindelse med de ordinære 
budsjettprosessene.” 
 
Det er bare å erkjenne at denne ikke har vært særskilt omtalt i etterfølgende statsbudsjett. 
  
Isteden har kapitaliseringsrenten vært på 4,5 %. Renten er den samme som fra 2011, og er ikke basert 
på noen fastsatte kriterier, og har ikke de nevne elementene (normrente og risikopåslag). 
  
Det betyr at kapitaliseringsrenten ikke lenger følger utviklingen i markedets rentenivå.  



 
Det er kjent at det generelle rentenivået er kraftig redusert i de senere år, og at det er en forventning 
om at rentenivået kan være vedvarende lavt i årene fremover.  
  
Det lave rentenivået illustreres godt gjennom statskasseveksler (12 mnd.), som var 
kapitaliseringsrentens normpris tidligere. Hvis man har lagt denne til grunn å for beregninger av 
kapitaliseringsrenten for perioden fra 2011 og frem til 2015 ville det sett slikt ut: 
 

År Normrente Risikopåslag Kapitaliseringsrente 
2007 1,9 3 4,9 
2008 2,1 3 5,1 
2009 1,7 3 4,7 
2010 0,3 3 3,3 
2011 0,9 3 3,9 
2012 0,7 3 3,7 
2013 -0,06 3 2,94 
2014 -0,7 3 2,3 
2015 -1,3 3 1,7 
2016    

 
Fauske kommune og de øvrige kraftproduserende kommunene mener derfor at det er rimelig å ønske et 
skattesystem i tråd med allmenne skatteprinsipper.  
 
Vi erkjenner og aksepterer at eiendomsskattereduksjonen først og fremst er uttrykt gjennom lavere 
kraftpriser, og at kraftprisene naturlig nok er med å påvirke verdiene til et kraftanlegg. Dette er en del av 
skattesystemet kommunene aksepterer.  
 
Det er likevel ikke å legge skjul på at kapitaliseringsrenten påvirker takseringen av norske kraftverk, og 
hva de må betale i eiendomsskatt. Lavere kapitaliseringsrente vil gi høyere verdivurdering, og dermed 
også et høyere skattegrunnlag. Kommunene mener derfor at det generelle rentenivået må avspeiles i 
kapitaliseringsrenten. Stortinget bør derfor tilbake til en modell hvor kapitaliseringsrenten fastsettes på 
faglig grunnlag i forskrift.  
 
Ved å harmonisere kapitaliseringsrenten i forhold til markedsrentene, vil man kunne forhindre 
dramatisk og utilsiktet skattebortfall for kommunene. Stortinget har slik nevnt tidligere sagt at 
kapitaliseringsrenten er grunnlag for årlige vurderinger i budsjettforhandlingene.  
 
Rådmannen foreslår derfor at vi følger oppfordringen fra LVK sitt landsstyre både av mars og mai 2017, 
og gjør et selvstendig vedtak vi oversender Finansdepartement. Dette i tillegg til at vi allerede tidligere 
var med på det felles oppropet fra mange av de kraftproduserende kommunene.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betegnelsen Regionalt Kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt 
Kompetansekontor Salten/RKS. 

2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten vedtas slik 
den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.07.2017 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Betegnelsen Regionalt Kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt 
Kompetansekontor Salten/RKS. 

2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten vedtas slik 
den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.07.2017 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 054/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betegnelsen Regionalt Kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt 
Kompetansekontor Salten/RKS. 

2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten vedtas slik 
den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.07.2017 
 

 
Vedlegg: 
24.05.2017 Gjeldende samarbeidsavtale for RKK Salten 1350616 

24.05.2017 Forslag til revidert Samarbeidsavtale med vedtekter 1350615 
 
Sammendrag: 
Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling (RKK) er et interkommunalt selskap etter kommunelovens § 



27. Samarbeidet omfatter kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  
Gjeldende samarbeidsavtale ble vedtatt av de respektive kommunestyrene høsten 2010 med virkning 
fra 1.01.2011. 
 
Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for det interkommunale styret/samarbeidet. Minimumskravene til 
hva vedtektene skal ha bestemmelser om er: 

a. Styrets sammensetning og hvordan de utpekes 
b. Området for styrets virksomhet 
c. Hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten 
d. Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske 

forpliktelser 
e. Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet 

Kommunenes kompetanse- og utviklingsbehov skal i henhold til lov og avtaleverk fortløpende vurderes, 
planer utarbeides og tiltak gjennomføres. Her har RKK bistått kommunene i stor grad. 
Styret i RKK har imidlertid gjennomgått - og funnet at samarbeidsavtalen bør oppdateres. I vedlagte 
forslag til ny samarbeidsavtale med vedtekter er formålsparagrafen revidert og oppgaver og 
ansvarsområder tydeliggjort. Videre er det ryddet i tekst, samt at ansvar og arbeidsoppgaver mellom 
styret og daglig leder er presisert. For at alle kommuner skal være representert i øverste organ, foreslås 
det å opprette et representantskap bestående av rådmennene i de respektive kommunene. Fremtidig 
styre vil så være et mindre utvalg, bestående av fem representanter valgt av representantskapet.  
Dagens styre anbefaler at det interkommunale samarbeidet om kompetanseoppbygging forsetter etter 
kommunelovens § 27. og at en endrer navnet på samarbeidet til RKS, - Regionalt Kompetansekontor 
Salten. Dette fordi ny betegnelse beskriver bedre hva tjenestetilbudet er.  
 
Foreslåtte endringer vil ikke ha økonomiske konsekvenser for eierkommunene. 
 
I henhold til § 11 i gjeldende og ny samarbeidsavtale, kan avtalen endres dersom samtlige kommuner 
gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet 
mellom samarbeidspartnere om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny 
samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet. 
Med bakgrunn i dette fremmes likelydende sak for de respektive kommunestyrene. 
 
Saksopplysninger: 
Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling (RKK) ble initiert som en forsøksordning av Skoledirektøren i 
Nordland, nå utdanningsdirektør, i 1987. Det ble etablert som et prosjektsamarbeid/en forsøksordning 
mellom Statens Utdanningskontor og kommunene i Nordland. Bakgrunnen var blant annet at direktøren 
av faglige grunner ønsket å kommunisere sentralt/departementalt initierte krav til kompetanseutvikling 
via 9 regionskontor. Videre skulle kontorene være et supplement og en støtte til kommunenes egen 
kompetanseoppbygging. Fauske kommune ble en del av RKK Indre Salten bestående av Fauske, Sørfold, 
Saltdal, Beiarn og Skjerstad. I 1988 ble tjenesteområdet utvidet til også å gjelde barnehager. Senere kom 
Pleie/omsorg-sektoren med og etter hvert hele det kommunale tjenesteområdet. 
 
I 1995 ble RKK opprettet som en interkommunal virksomhet med hjemmel i kommunelovens § 27, - et 
samarbeid mellom kommuner for å løse felles oppgaver, herunder drive felles opplæring og 
kompetanseutvikling for kommunalt ansatte.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
§ 27-samarbeid  er en bestemmelse om etablering av en bestemt type samarbeidsordning for å løse 
felles oppgaver, herunder kompetanseutvikling. Forutsetningen for at det skal være et interkommunalt 
samarbeid i forhold til § 27 er at det foretas tildeling av avgjørelsesmyndighet, «et eget styre», 



formalisert gjennom samarbeidsavtale med vedtekter. I et interkommunalt styre må alle deltakende 
kommuner og fylkeskommuner være representerte i det øverste styrende organet. Når mange deltar i 
samarbeidet, vil styret kunne bli uhensiktsmessig stort. Styret anbefaler derfor at rådmennene i de 
deltakende kommunene utgjør et representantskap, som øverste organ. Representantskapet velger 
selskapets styre.  
 
Styret anbefaler at det interkommunale samarbeidet om kompetanseoppbygging forsetter etter 
kommunelovens § 27. Videre anbefaler styret at en endrer navnet på samarbeidet til RKS, - Regionalt 
Kompetansekontor Salten. Ny betegnelse er mer beskrivende for hva kontorets tjenestetilbudet 
omfatter.  
 
For å sikre partenes/kommunenes kvalitet og nytteverdi var en gjennomgang og evaluering av 
eksisterende samarbeidsavtaler viktig. Ved utarbeiding av vedlagte reviderte avtale er oppgaver og 
ansvarsområder tydeliggjort, tekst ryddet opp i samt ansvar og arbeidsoppgaver mellom styret og daglig 
leder presisert. Ut fra lov og avtaleverk skal kommunene kartlegge behov og gjennomføre tiltak. Det 
regionale kompetansekontoret blir ett av verktøyene for kommunenes gjennomføring av 
kompetansetiltak. 
Vedtektsendringene vil ikke ha økonomiske konsekvenser for eierkommunene. 
 
Den foreslåtte formåls- og ansvarsparagrafen lyder: 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde.  

· Regionalt kompetansekontors formål er å være en pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse i 
deltagerkommunene. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for opplæring og kunnskapsformidling på en 
mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte. Kompetanseutvikling skjer i samarbeid med kommunene og ut 
fra deres behov.  

· Regionalt kompetansekontor kan bistå kommunene med implementering av relevante nasjonale satsinger, 
aktuelle utviklingsprosjekt og innovasjon.  

· Samarbeidet i deltakerkommunene er basert på likeverdighet mellom partene og skal være en støtte til 
kommunenes eget arbeid med kompetanseutvikling 

· Regionalt kompetansekontor skal være et bindeledd mellom deltagerkommunene og relevante 
samarbeidspartnere 

 
Styret anbefaler at styresammensetningen blir vedtatt i tråd med intensjonen ved et § 27-samarbeid der 
alle eiere skal være representert i styret.  Dette med henvisning til § 4 i forslag til ny samarbeidsavtale. 
 
I «Kommuneloven med kommentarer» side 211 heter det: 
Det følger av konstruksjonen «interkommunalt styre» at samtlige deltakende kommuner må være representert i 
det øverste styrende organ. Hvis ikke, ville en kommune som ikke er representert, i realiteten ha overdratt 
beslutnings- og styringsmyndighet på vedkommende saksområde til de andre deltakerkommuner. I Ot.prp. nr 
42/1991-92 side 208 gis det i tråd med dette uttrykk for, som en bindende forutsetning, at:  
«samtlige deltakende kommuner må være representert i styret» 
 
Det er viktig at alle eierkommunene enes om de nye vedtektene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



24.04.13 
SAMARBEIDSAVTALE FOR RKK SALTEN 
 
Samarbeidsavtale mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold 
kommuner om regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Salten. 
 
 
 
§ 1 Navn. 
1. RKK Salten er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 

27. 
 
§ 2 Deltakere. 
1. Beiarn kommune, Fauske kommune, Gildeskål kommune, Meløy kommune, Saltdal kommune, 

Steigen kommune, Sørfold kommune. Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner 
opptas i RKK Salten. 

 
§ 3 Hovedkontor. 
1. RKK Salten har kontor i Fauske kommune. 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde. 
1. RKK’s hovedoppgave er å samordne kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid der 

dette er hensiktsmessig i forhold til kvalitet, omfang og/ eller økonomi. 
2. I arbeidet med kompetanseutvikling skal RKK være et bindeledd mellom de enkelte kommuner, 

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, høgskoler og andre samarbeidsparter når 
det gjelder etter- og videreutdanning og utviklingsarbeid. 

3. Samarbeidet skal legge til grunn deltakelse fra likeverdige parter og det skal være et supplement 
og en støtte til kommunens egen virksomhet. 

 
§ 5 Innskudd og eierandel. 
1. RKK Salten eier registrert inventar/ utstyr. 
 
§ 6 Økonomi – fordeling av utgifter. 
1. De samlede driftsutgifter fordeles mellom kommunene etter følgende prinsipp: Beiarn, Fauske, 

Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner fordeler utgiftene etter innbyggertall etter 
følgende prosentvise fordeling: 

 
Beiarn kommune: 4 % 
Fauske kommune: 33 % 
Gildeskål kommune: 7 % 
Meløy kommune: 23 % 
Saltdal kommune: 16 % 
Steigen kommune: 9 % 
Sørfold kommune: 7 % 

 
2. Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre 

halvparten 1. oktober hvert år. 
3. Fordelingsnøkkelen justeres hvert fjerde år. 
4. RKK Salten har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunene ut over de 

budsjettrammer som bevilges til driften. 
5. Kommunene er ansvarlige for RKK Salten´s forpliktelser i forhold til den prosentvise 

utgiftsdekningen den enkelte kommune har påtatt seg i h.h.t. § 6. 
  
§ 7 Styret. 
1. Styret er RKK Salten´s høyeste myndighet. 
2. Styret består av en representant fra hver av kommunene med personlig vararepresentant, alle 

oppnevnt av vedkommende rådmann. 
3. Fylkesmannen deltar med en representant med møte- og talerett. 
4. Arbeidstakerorganisasjonene deltar med to representanter. 
5. Styret har ansvar for at RKK Salten´s formål oppfylles etter lov, forskrifter, denne 

samarbeidsavtalen, og innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.  
6. Styret behandler godkjenning av årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, 

virksomhetsplaner og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at 



kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan. Forslaget skal ikke gå ut 
over budsjettrammene som ligger i den fireårige rammeplanen, med mindre samtlige kommuner 
samtykker. 

7. Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme og eventuelle prosjektmidler/ 
tilskudd. Styret tilsetter daglig leder og øvrige stillinger ved RKK Salten i henhold til 
bemanningsplan, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og ser til at gjeldende tariff- og 
avtaleverk blir fulgt. 

8. Styret vedtar delegasjon av myndighet til daglig leder. 
9. Styret i RKK Salten er arbeidsgiver i forhold til arbeidsavtalen med de ansatte, og i forhold til 

arbeidsrettslig lovgivning. 
10. Styret velger leder for to år. 
11. Daglig leder skal utarbeide forslag til virksomhetsplan, og har ansvar for at pålagte oppgaver 

utføres i henhold til lov, forskrifter og avtaler. 
 
§ 8 Styrets møter. 
1. Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er 

tilstede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved 
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

2. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 
3. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. 
4. Eierne dekker selv sine egne representanters utgifter i forbindelse med styremøtene. 
 
§ 9 Daglig leder. 
1. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. 
2. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
3. Daglig leder rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler.  
4. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige 

arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. 
5. Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal anvises av den 

som styret utpeker. 
 
§ 10  Regnskap og revisjon. 
1. Regnskapet for RKK Salten føres av Fauske kommune. 
2. Salten kommunerevisjon fungerer som revisor for RKK Salten. 
 
§ 11 Endringer og oppsigelse av avtalen. 
1. Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret 

eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, 
skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når 
det er enighet. 

2. En kommune kan ensidig si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 
1 års oppsigelsestid, regnet fra 31.12. det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er 
enige, kan det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid. 

3. Hefter for økonomiske forpliktelse skal fordeles mellom kommunene ut fra bestemmelsene om 
generell utgiftsfordeling i § 6. 

 
 
 



FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MED VEDTEKTER 
 
Samarbeidsavtale mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner om 
kompetanseutvikling i regionen. Samarbeidsavtalen er å anse som vedtekter for Regionalt 
kompetansekontor Salten i henhold til kommunelovens § 27. 
 
 § 1 Navn. 
Regionalt kompetansekontor Salten (RKS) er en interkommunal virksomhet som er opprettet med 
hjemmel i kommunelovens § 27.  
 
§ 2 Deltakere. 
Beiarn kommune, Fauske kommune, Gildeskål kommune, Meløy kommune, Saltdal kommune, 
Steigen kommune, Sørfold kommune. Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i 
Regionalt kompetansekontor Salten.  
 
§ 3 Hovedkontor.  
Regionalt kompetansekontor Salten har kontor i Fauske kommune. 
 
 § 4 Formål og ansvarsområde.  

• Regionalt kompetansekontors formål er å være en pådriver og sentral bidragsyter til økt 
kompetanse i deltagerkommunene. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for opplæring og 
kunnskapsformidling på en mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte. 
Kompetanseutvikling skjer i samarbeid med kommunene og ut fra deres behov.  

• Regionalt kompetansekontor kan bistå kommunene med implementering av relevante 
nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og innovasjon.  

• Samarbeidet i deltakerkommunene er basert på likeverdighet mellom partene og skal være 
en støtte til kommunenes eget arbeid med kompetanseutvikling 

• Regionalt kompetansekontor skal være et bindeledd mellom deltagerkommunene og 
relevante samarbeidspartnere 

 
§ 5 Innskudd og eierandel.  
Deltagerkommunene gjør ikke innskudd i regionalt kompetansekontor. 
 
§ 6 Økonomi – fordeling av utgifter.  
De samlede driftsutgifter fordeles mellom kommunene etter følgende prinsipp: Beiarn, Fauske, 
Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner fordeler utgiftene etter innbyggertall med 
følgende prosentvise fordeling: 
Beiarn kommune: 4 %  
Fauske kommune: 33 %  
Gildeskål kommune: 7 %  
Meløy kommune: 23 %  
Saltdal kommune: 16 %  
Steigen kommune: 9 %  
Sørfold kommune: 7 %  
 



• Fordelingsnøkkelen justeres hvert fjerde år. 
• Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre 

halvparten 1. oktober hvert år. 
• Regionalt kompetansekontor Salten har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte 

kommunene ut over de budsjettrammer som bevilges til driften.  
• Kommunene er ansvarlige for Regionalt kompetansekontor Saltens forpliktelser i forhold til 

den prosentvise utgiftsdekningen den enkelte kommune har påtatt seg i h.h.t. § 6.  
• Regionalt kompetansekontor Salten eier registrert inventar/ utstyr.  

 
§ 7 Representantskap  

• Representantskapet i Regionalt Kompetansekontor i Salten er selskapet øverste organ. 
Representantskapet består av rådmennene i de deltakende kommuner. Representantskapet 
velger selskapet styre. 

• Representantskapet skal behandle og godkjenne årsmelding, regnskap for siste driftsår, 
langsiktige planer, virksomhetsplaner og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 
år.  
 

§ 8 Styret 
• Styret består av fem representanter med personlig vara som velges av rådmennene i 

deltagerkommunene i samlet forum.  
• Styremedlemmer velges for en funksjonsperiode av fire år. Ved første rullering skal 

halvparten av medlemmene velges for to år for å sikre kontinuitet i styret. Ved fratreden i 
funksjonsperioden skal suppleringsvalg gjøres for resten av funksjonsperioden. 

• Styret velger leder for to år.  
• Styret har ansvar for at Regionalt kompetansekontor Saltens formål oppfylles etter lov, 

forskrifter, denne samarbeidsavtalen og innenfor de økonomiske rammer som kommunene 
bevilger.  

• Styret skal utarbeide årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, 
virksomhetsplaner og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år.  

• Styret ansetter daglig leder.  
• Styret er daglig leders nærmeste overordnede.  
• Styret utarbeider en lederavtale med daglig leder. 

 
§ 9 Styrets møter.  

• Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksført når minst halvparten av 
styremedlemmene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal 
hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.  

• Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  
• Eierne dekker selv sine egne representanters utgifter i forbindelse med styremøtene.  

 
§ 10 Daglig leder.  

• Daglig leder har ansvaret for at driften av RKS utøves i overensstemmelse med gjeldende lov, 
avtaleverk og i henhold til vedtak fattet av styret.  

• Daglig leder rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler. 



• Daglig leder utarbeider forslag til virksomhetsplan som rulleres årlig.  
• Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal anvises av 

styreleder. 
 

 § 11 Regnskap og revisjon.  
• Regnskapet for Regionalt kompetansekontor Salten føres av Fauske kommune.  
• Salten kommunerevisjon er revisor for Regionalt kompetansekontor Salten. 

 
§ 12 Endringer og oppsigelse av avtalen.  

• Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak. Forslag om dette 
må komme fra styret eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom 
samarbeidspartnere om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny 
samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet.  

• En kommune kan ensidig si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret 
med 1 års oppsigelsestid, regnet fra 31.12. det året avtalen sies opp. Dersom samtlige 
kommuner er enige, kan det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.  

• Hefter for økonomiske forpliktelse skal fordeles mellom kommunene ut fra bestemmelsene 
om generell utgiftsfordeling i § 6. 
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Sak nr.   Dato 
013/17 Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017 
056/17 Formannskap 06.06.2017 
020/17 Eldrerådet 07.06.2017 
016/17 Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede 
12.06.2017 

059/17 Kommunestyre 22.06.2017 
 
 
Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere framskaffe 
utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med aktuelle 
boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere framskaffe 
utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med aktuelle 
boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere framskaffe 
utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med aktuelle 
boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 056/17 Vedtak: 



Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere framskaffe 
utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med aktuelle 
boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
Eldrerådet 07.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
ELD- 020/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere framskaffe 
utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med aktuelle 
boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 12.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 016/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere framskaffe 
utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med aktuelle 
boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
Vedlegg: 
04.05.2017 Tilvisingsavtale eksempel 1348643 

04.05.2017 Samarbeidsavtale eksempel 1348644 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har behov for utleieboliger, både kommunalt disponerte boliger og ordinære 
utleieboliger. I saken foreslås at Fauske kommune i samarbeid med Husbanken og aktuelle utbyggere 
framskaffer utleieboliger gjennom tilvisningsavtaler. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og 
undertegne tilvisningsavtaler på vegne av Fauske kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn 
Kommunen har et omfattende behov for utleieboliger av ulik størrelse – alt fra bokollektiv, 
omsorgsboliger og boliger med bemanning til små og større ordinære utleieboliger. Det er flest 
boligsøkere til ordinære utleieboliger som av økonomiske, helsemessige og/eller sosiale problemer, 
herunder flyktninger. Disse har ikke på søknadstidspunktet mulighet for å eie eller leie boliger i det 
private leiemarkedet. 
 
Boligkontoret har oversikt over søkere som er innvilget vedtak om kommunal utleiebolig men som ikke 



har fått tildelt bolig. Nedenfor gjøres rede for oversikten. 
 
Kommunens behov for utleieboliger per i dag ut fra søkere med innvilget vedtak (venteliste) 

Målgruppe Antall boliger 
Personer med rus/psykiatriutfordringer og med utfordringer knyttet til 
å bo, behov for bemannet bolig (ikke aktuelle for ordinært 
utleiemarked) 

4 

Personer med økonomiske, helsemessige eller sosiale problemer 
(aktuelle for ordinært utleiemarked)           
 

10 

Flyktninger – årlig behov (aktuelle for ordinært utleiemarked) 30 personer i 2017, 
vedtak 2018? 

 
 
Som det fremgår av tabellen er behovet rundt 40 utleieboliger i tillegg til de ordinære utleieboligene 
kommunen disponerer per i dag. Det vil være aktuelt å benytte tilvisningsavtaler for å møte noe av dette 
boligbehovet. Denne tabellen tar ikke med søkere som trenger omsorgsbolig. 
 
Kommunen ved boligkontoret har kontakt med konkrete utbyggere og Husbanken om flere 
byggeprosjekter hvor tilvisningsavtaler kan være et aktuelt boligsosialt virkemiddel. 
 
Hva er en tilvisningsavtale? 
En tilvisningsavtale innebærer en avtale mellom utleier og kommune hvor kommunen gis rett til å 
henvise sine boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås 
mellom utleier og den tilviste boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser i forhold til selve 
leieforholdet. Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid 
bare kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De øvrige 60 prosent eller mer av boligene er ordinære 
utleieboliger. 
 
Eiendomsutviklere/utleiere vil kunne få prioritet til grunnlån fra Husbanken ved utvikling, ombygging 
eller kjøp av boliger for utleie, dersom det er inngått tilvisningsavtale med kommunen. 
 
Tilvisningsavtaler er et forholdsvis nytt boligvirkemiddel og kommunen ønsker gjennom dette å bidra til 
fremskaffe flere kommunalt tilgjengelige boliger, samt å bidra til et mer profesjonalisert utleiemarked. 
 
«Bolig for velferd» (2014-2020) er en nasjonal strategi for hvordan ulike velferdsaktører skal arbeide 
målrettet og samarbeide om boligsosialt arbeid og boligplanlegging. Husbankens kommuneprogram er 
en operasjonalisering av «Bolig for velferd». 
 
Sentrale mål og innsatsområder 
           

Mål Prioriterte innsatsområder 
1. Alle skal ha et godt sted å bo - hjelp fra midlertidig til varig bolig 

- hjelp til å skaffe egnet bolig  
2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til 
å mestre boforholdet 

- forhindre utkastelser 
- gi oppfølging og tjenester i hjemmet 

3. Den offentlige innstasen skal være helhetlig 
og effektiv 
 

- sikre god styring og målretting av arbeidet 
- stimulere til nytenkning og sosial innovasjon 
- planlegge for gode bomiljøer 

 
 



Ved å iverksette tiltak for framskaffelse av nye utleieboliger vil Fauske kommune følge opp mål og 
prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet for personer i målgruppen. 
 
Forankring i kommunale planer:  
Kommunens samfunnsdel 2012-2025 sier; 
«Bo- og nærmiljø er sentrale aktører i forming av et godt oppvekstmiljø, noe som er av stor betydning 
for helseutviklingen til barn og unge» 
 
 
Aktuelle lovhjemler 
Kommunens forpliktelser er hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningens 
formålsparagraf samt §§ 15 og 27 hvor det blant annet fremkommer at kommunen skal medvirke til å 
skaffe bolig, og er forpliktet til å finne midlertidig botilbud, til den som ikke klarer det selv.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 omhandler kommunens forpliktelser til å medvirke til 
boligframskaffelse til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. § 3-2 jf. § 3-1, 
omhandler kommunens forpliktelse til å yte bistand til blant annet helsetjenester i hjemmet og 
personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Husleieloven vil komme til anvendelse i 
forbindelse med utleie av boligene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hva er gevinsten ved bruk av tilvisningsavtale? 
For kommunen betyr en tilvisningsavtale at den får tilgang til flere utleieboliger med bra standard, godt 
bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører. For beboerne betyr det gode og trygge 
boliger med godt bomiljø. For utbyggerne er gevinsten at de kan få finansiert utleieboliger med 
Husbankens grunnlån som kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år. 
Dette vil normalt gi utleier de nødvendige økonomiske rammebetingelsene og forutsigbarheten som er 
nødvendig i et utleieprosjekt. 
 
Styrker et profesjonelt utleiemarked 
Tilvisningsavtaler vurderes å være et godt bidrag til å styrke et profesjonelt utleiemarked og samtidig 
øke tilgangen på utleieboliger. Modellen bidrar til at det fremskaffes både kommunalt disponerte og 
ordinære utleieboliger i gode bomiljø. 
 
Andre hensyn 
Som det fremgår av behov for utleieboliger beskrevet i saken så haster det med å framskaffe nye boliger 
til formålet. Det vurderes derfor hensiktsmessig at kommunen går i forhandlinger med utbyggere som 
har utarbeidet konkrete byggeprosjekter, fremfor å starte egen prosjektering av nye utleieboliger. 
Kommunen vil ved realisering av egne byggeprosjekter dessuten være avhengig av at Husbanken gir 
tilskudd til utleieboliger for å få utleiepriser på et nivå som vanskeligstilte på boligmarkedet kan klare å 
forsvare. Signaler fra Husbanken tilsier at ordningen med tilskudd til utleieboliger delvis er tenkt 
erstattet med tilvisningsavtaler og kommunene anbefales å benytte den nye ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
 
Her vurderes modellen å ivareta hensyn til integrering og normalisering ved at en får en andel 
kommunalt disponerte utleieboliger i et større ordinært bomiljø. 
 
Konklusjon og anbefaling 
I henhold til nasjonal strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd», anbefaler rådmannen at det 
iverksettes samarbeid med Husbanken og aktuelle utbyggere gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
Det anbefales at rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 

TILVISINGSAVTALE OM 
UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ 

BOLIGMARKEDET 
 
 
 
 
 

mellom 
 

§. (aktuell kommune) 
 

og  
 

§. (navn på eier/utleier) 
 
 

…………………………………….. 
(heretter omtalt som eier/utleier) 

 
Organisasjonsnr.: § 

 
 
 

 
 

Kommunen har med dette rett til å tilvise leieboliger til sine boligsøkere i x. (navn 
prosjekt/ adresse) 
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1. Eier  Navn:   
  Fnr/Org. nr.:    
  Adresse:  
  
   
2. Kommune  Navn:   
  Org. nr.:  
  Adresse: 
 
 
3. Eiendom  Adresse: 
  Gnr., bnr. 
  Kommune: 
 
                      
4. Hva avtalen gjelder 
Avtalen er mellom §(eier/utleiefirma) og § kommune og gjelder kommunens rett til å tilvise 
leieboliger til sine boligsøkere i (adresse) (gnr., bnr.). 

5. Avtalen gjelder disse leieobjektene 
 
Totalt (antall)  leiligheter. 

• (antall) 1-roms leiligheter på § kvm 

• (antall) 2-roms leiligheter på § kvm 

• (antall) 3-roms leiligheter på § kvm 

• (antall) 4-roms leiligheter på § kvm 

6. Hva betyr tilvising? 
Når kommunen har tilvisingsrett, så betyr det at kommunen har rett til å tilvise en ledig leiebolig til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
Eieren/utleieren og boligsøkeren inngår leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.  
Kommunen er ikke part i noen del av leieforholdet mellom utleier og leietaker.  
 
7. Disse betingelsene gjelder  
 

• Det er bare boligsøkere som har behov for hjelp fra kommunen til å finne egnet bolig, som kan 
bli tilvist bolig.  

• Kommunen har tilvisingsrett til alle boliger i prosjektet som Husbanken har gitt grunnlån til. 
Kommunen kan bare tilvise til totalt § av boligene til enhver tid. 

• Husleie fastsettes i dialog mellom kommunen og utleier. Husleien skal være være den samme 
uavhengig av om boligen er tilvist av kommunen eller leid ut i det ordinære leiemarkedet.  

• Utleier må godta NAV-garanti som sikkerhet.  
• Ved brudd på tilvisingsavtalen, herunder seksjonering og salg, skal Husbanken varsles og 

lånet innfris. Når grunnlånet innfris vil denne avtalen opphøre. 
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 8. Avtalen gjelder i 20 år  
Tilvisingsavtalen løper i 20 år fra dato for utbetaling av grunnlånet. De som bor i boligene etter at 
avtalen er avsluttet må fortsatt ivaretas. Beboerne må få bo ut kontraktsperioden. De som bor i en 
kommunalt tildelt bolig bør dessuten får tilbud om ny kontrakt på samme vilkår som de øvrige 
beboerne. 
 
9. Partenes forpliktelser og rettigheter:   
§ kommune har rett til å tilvise leieboliger til sine boligsøkere. Hvis kommunen ikke benytter seg av 
denne retten innen avtalte frister (se punkt 10 og 11), kan § (eier/utleier) fritt annonsere og leie ut 
boligene til andre leietakere. 
 
Eier/utleier plikter å vedlikeholde boligene i henhold til husleieloven. Eier/utleier må også inngå en 
samarbeidsavtale som avklarer hvordan bomiljøet ivaretas. 
 
10. Hvordan tilvise boliger? 
  

a) Eier/utleier varsler kommunen skriftlig når en bolig i (adresse) blir ledig. Varselet gis 
når leietaker sier opp, eller senest to måneder før leiekontrakten utløper. 
 

b) Fire uker før boligen blir ledig skal kommunen tilvise den til ny boligsøker. Før boligsøker 
overtar, skal kommunen godkjenne at boligen er innflyttingsklar.  

 
c) Når kommunen har tilvist en bolig, skal boligsøkeren avtale visning med eier/utleier.  

 
d) Hvis boligsøkeren ikke ønsker å ta imot tilbudet om leiekontrakt, får kommunen en ukes frist 

til å finne en annen boligsøker. Kommunen må gi eier beskjed samme dag om en slik situasjon 
eventuelt oppstår.  

 
e) Blir det heller ikke denne gang inngått leiekontrakt, kan eier/utleier annonsere, holde visninger 

og leie ut boligen i ordinært marked. Det samme gjelder hvis kommunen ikke tilviser boligen 
innen fristen.  

 
f) Når kommunen har tilvist boliger innenfor gjeldende frister skal eier/utleier inngå leiekontrakt 

med kommunens boligsøkere.  
 

g) Kommunens tilvisingsrett gjelder på nytt for alle boliger når leiekontrakten utløper og ved en 
oppsigelse før det er gått fem år.      

 
11. Frister for tilvising når bygget står ferdig: 
 
Eieren/utleieren skal varsle kommunen en måned før bygget er ferdigstilt.  
 
Fra datoen bygget er ferdigstilt og boligene er klare for innflytting, har kommunen en frist på 30 
virkedager til å tilvise boliger.  
 
12. Særlige bestemmelser – stryk det som ikke passer 
 
Det er ikke avtalt noen særlige bestemmelser mellom partene. 
 
Eller 
 
Følgende særlige bestemmelser er avtalt: 
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13. Signatur   
 
Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene skal ha hvert sitt eksemplar. 
 
 
 
§ (Eier/ utleier) § kommune: 
 
 
(Signatur i henhold til firmaattest) (Signatur i henhold til fullmakt) 

Navn: Navn: 

tittel: tittel: 

Sted/ dato Sted/ dato 
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Veiledning til tilvisingsavtalen: 

Punkt 1.   Eier 
Her oppføres navn og organisasjonsnummer på eier/utleier. Dette navnet skal være i samsvar med 
eventuell låntaker til Husbankens grunnlån 

Punkt 2. Kommune 
Her oppføres navn og organisasjonsnummer på kommune (og eventuelt bydel). 

Punkt 3.  Eiendom 
Her oppføres eiendommens adresse, gårds- og bruksnummer og kommune.  

Punkt 4. Hva avtalen gjelder 
Her fylles inn navn på eier/utleier, kommune, adresse og  gårds- og bruksnummer. 

Punkt 5.  Avtalen gjelder disse leieobjektene 
Her oppføres alle leiligheter/ boliger i prosjektet, også boligene for ordinær utleie. I større prosjekt 
føres det opp antall boliger fordelt på leilighetsstørrelse. Tildelingsgsretten låses ikke til bestemte 
leiligheter/ størrelser, men en andel av boligene i prosjektet. (Se mer om dette i punkt 7). 

Punkt 6. Hva betyr tilvising? 
Eier/utleier og boligsøker inngår leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.   
Utleier skal benytte balanserte leiekontrakter. Det finnes tre versjoner som ofte omtales som 
standardkontrakter, utgitt av følgende organisasjoner: 
  
• Huseiernes Landsforbund (HL) 
• Forbrukerrådet  (FR) 
• Leieboerforeningen (LbF) 
 
De tre kontraktene er ganske like på de fleste områder, men HLs kontrakt går lenger i å forplikte 
leieboerne til noe vedlikehold etter et visst antall år.  

Punkt 7. Disse betingelsene gjelder 
Boligene med tilvisingsrett er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på 
boligmarkedet, og har behov for hjelp fra kommunen til å finne en egnet bolig. Disse boligene skal ikke 
tildeles boligsøkere som er kvalifisert for spesialboliger, som f.eks.omsorgsboliger eller utleieboliger 
med personalbase. Disse gruppene skal bosettes i kommunalt eide boliger ved hjelp av andre 
økonomiske virkemidler.  Kommunen og utleier bør bli enige om målgruppen som et premiss tidlig i 
samarbeidet. Når målgruppen er avklart, har kommunen rett til å fordele boligene til sine boligsøkere. 
Temaet kan gjerne utdypes ytterligere i supplerende samarbeidsavtale, som revideres ved behov.  
 
Kommunen har tilvisingsrett til alle boliger i prosjektet hvor Husbanken har innvilget grunnlån, men 
kan til enhver tid bare råde over en avtalt, øvre andel av boligene. For bygninger med mer enn fire 
boliger skal ikke andelen overstige 40 prosent av boligene i anlegget. Dette bidrar  til at utleieboligene 
med tilvisingsavtale  blir spredt i ordinære og gode bomiljø. Samtidig gir det fleksibilitet for begge 
parter over tid. I perioder der kommunen har behov for færre boliger kan andelen være lavere enn 40 
prosent. 
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Kommunal selvskyldnergaranti for husleieavtale 
Det er normalt at utleier krever en form for sikkerhet for eventuelt manglende husleie, fravikelse og 
andre krav som oppstår ved mislighold av avtalen. Denne sikkerheten kan være i form av et depositum 
eller en garanti. Garanti kan kjøpes av private selskaper, av banker eller den kan utstedes av 
arbeidsgiver, NAV eller annen offentlig myndighet. 
 
Det er naturlig å forvente at det i utleieboliger med tilvisingsavtaler vil være beboere som bare kan 
klare å stille sikkerhet gjennom en garanti fra NAV. Utleier må godta kommunal selvskyldnergaranti for 
husleieavtale.  
 
Kommunen kan benytte seg av kommunal selvskyldnergaranti for husleieavtale, fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 
Selvskyldnergaranti for husleieavtale 
 
Garantien er ikke del av husleieavtalen, og regulerer i utgangspunktet bare rettsforholdet mellom 
kommunen som garantist og utleier. 
Garantien er en selvskyldnergaranti. Det er nødvendig å presisere dette fordi en garanti etter 
alminnelige garantirettslige regler regnes som ”simpel” om ikke annet  fremgår. En selvskyldnergaranti 
innebærer at garantisten plikter å utbetale garantibeløpet selv om det skulle være uenighet mellom 
utleier og leier i det underliggende husleieforholdet. 
Når kommunen stiller selvskyldnergaranti, hefter den sammen med leier for kravet, og utleier behøver 
ikke søke dekning hos leier før han kan holde seg til garantisten. Dette betyr at utleier ikke plikter å 
prøve å tvangsinndrive kravet direkte fra leier før garantien utløses.  

Punkt 8. Avtalen gjelder i 20 år 
Avtalen løper i 20 år fra Husbankens utbetalingsdato for grunnlånet. Gjelder lånet oppføring av nye 
boliger betaler vi det ut når boligen har fått ferdigattest fra kommunen. Detaljerte betingelser for 
utbetaling  av grunnlån finner dere i tilsagnsbrevet fra Husbanken. 

Punkt 9. Partenes forpliktelser og rettigheter  
Her omtales kommunens rett til tildeling og hvordan boliger kan annonseres på det ordinære 
leiemarked hvis kommunen ikke benytter seg av tilvisingsretten. Dette er detaljert beskrevet i 
avtaleteksten i punkt 10. 

Samarbeidsavtale 
Kommunen skal sammen med utleier bidra til et godt bomiljø. En samarbeidsavtale mellom 
kommunen og utleier skal supplere tilvisingssavtalen om tildelingsrett. Her skal driftsfasen, forvaltning 
av bebyggelsen, samarbeidsmøter, oppfølging av beboere og bomiljøet beskrives. Samarbeidsavtalen 
må foreligge i en kortfattet form før søknad sendes Husbanken. Når boligene er ferdige, og de første 
leietakere flytter inn, er samarbeidet mellom utleier og kommune tett. Dette er også egnet tid for 
detaljering/revidering av samarbeidsavtalen. For mange eiere vil utleie av bolig være nytt. Det er 
derfor viktig å åpne opp for at partene har mulighet til å revidere samarbeidsavtalen. 

Punkt 10. Hvordan tilvise boliger? 
Tilvisingsavtalen inneholder standardprosedyre for tildeling av bolig som kan benyttes i alle kommuner 
uavhengig av antall boliger i prosjektet.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/selvskyldnergaranti_for_husleieavtale.pdf
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Punkt 11. Frister for tilvising når bygget står ferdig 
Ferdigstillelsesdatoen er datoen når bygningen er klar for innflytting etter at ferdigattest er gitt av 
kommunen. Ferdigbefaring/overtakelse skal være gjennomført,  og bygningen skal være overlevert til 
utleier. 

Punkt 12. Særlige bestemmelser  
Her oppføres eventuelle særlige bestemmelser som er inngått mellom partene. 

Punkt 13. Signatur  
Tilvisingsavtalen signeres av begge parter, eier av utleieselskapet og kommunens rådmann, eller andre 
i kommunens ledelse.  
 
Før vi betaler ut grunnlånet må dere tinglyse rettighet om tilvising på eiendommen.  Kartverkets mal 
ved tinglysing av rettighet i fast eiendom skal benyttes.  Malen «erklæring om rettighet i fast 
eiendom» finner dere på kartverkets hjemmeside  
 
Erklæring om rettighet i fast eiendom 
 
 
 

http://www.kartverket.no/eiendom/alle-skjemaer-eiendom/Erkaering-om-rettighet/Erklaring-om-rettighet-eller-servitutt---bokmal/
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNE OG UTLEIER 

1. Formål 
 
Formålet med samarbeidsavtalen er å sørge for at utleieeiendommen representerer et stabilt, godt 
og trygt bomiljø for beboere, kommunen, og utleieren.  

Eiendommen:   
Adresse: 

  Gnr/bnr: 
  Kommune: 

Dersom kommunen inngår nye tilvisingsavtaler med utleier, skal samarbeidsavtalen oppdateres med 
de nye eiendommene.  

2. Parter 
 
Utleier:  

Navn: 
Org.nr: 
Adresse: 

Kommune:   
Navn: 
Org.nr: 
Adresse:  

3. Varighet 
 
Samarbeidsavtalen løper parallelt med inngått tilvisingsavtale og skal vare i minst 20 år fra 
utbetalingen av grunnlånet.  

4. Rettigheter og plikter 
 
a. Tilvising og prosedyre for å inngå leiekontrakt beskrives i tilvisingsavtalen mellom partene. 
b. Utleier og boligsøker inngår kontrakt etter husleielovens bestemmelser. Kommunen er ikke part i 

leieforholdet. 
c. Utleier skal sørge for god forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av prosjektet i avtaleperioden 

med kommunen.  
d. Kommunen skal følge opp beboere med behov for kommunale tjenester på en god måte, og søke 

å bidra til et godt og stabilt bomiljø.  
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5. Samarbeidsmøter 
 
Samarbeidet skal som et minimum omfatte dette:  

• Utleieren og kommunen møtes fast en gang per år, og ellers etter behov. 
• Utleieren tar initiativ til å møte beboere fast to ganger per år, og ellers etter behov. 
• Møte mellom kommunen og beboere holdes ved særlige behov. 

6. Signatur 
Denne samarbeidsavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene beholder hvert sitt 
eksemplar. 

 

Sted/dato:_________________ 

 

Utleier:       x kommune 

 

_______________     __________________ 

Navn/tittel:      Navn/tittel 
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Veiledning til samarbeidsavtalen 

Punkt 1.   Formål 
Tilvisingsavtalen mellom utleier og kommune beskriver hvordan boligene skal tilvises og hvordan 
kommunikasjonen skal være underveis. Husbankens lånetilsagn og gjeldsbrev/låneavtale beskriver 
forutsetninger for finansieringen. 

Målet med samarbeidet er at partene skal bidra til at eiendommen utvikler seg godt. Det handler både 
om å vedlikeholde bygningene og om å ta vare på bomiljøet.  

Det er viktig at partene blir enige om hvilke prioriterte brukergrupper som skal tilvises boligene. Ulike 
grupper har ulike behov, og disse må partene ta hensyn til i planleggingen av forvaltning, drift, 
vedlikehold og bomiljøarbeid. 

Punkt 2. Parter 
Med «utleier» mener vi den som disponerer bygget som leilighetene befinner seg i. Er utleieren et 
eksternt forvaltningsselskap, bør det også være part i avtalen.  

Med «kommune» sikter vi til instansen i kommunen som har ansvar for oppfølging av avtalen.  

Punkt 3.  Varighet  
Alle avtaler som gjøres skal følge den samme tidsperioden.  

Samarbeidsavtalen dere legger ved søknaden til Husbanken kan være kortfattet og enkel. I tiden rundt 
første innflytting og i løpet av første driftsår vil utleieren og kommunen ha mye kontakt. Det anbefales 
derfor å revidere samarbeidsavtalen i dette tidsrommet, slik at dere fanger opp nye momenter som 
avtalen bør omfatte.  

Dere bør ikke avvikle samarbeidet helt når avtaleperioden er over. De som bor i boligene etter at 
avtalen er avsluttet må fortsatt ivaretas. Beboerne må selvsagt få bo ut kontraktsperioden. De som 
bor i en kommunalt tildelt bolig bør dessuten få tilbud om ny kontrakt på samme vilkår som de øvrige 
beboerne.  

Punkt 4. Rettigheter og plikter 
Alt som handler om tilvisingen av boliger beskrives i tilvisingsavtalen. Husleieavtalen inngås mellom 
utleier og boligsøker, og må oppfylle Husbankens krav beskrevet i gjeldsbrev/låneavtale og 
tilsagnsbrevet. Kommunen er ikke part i leieforholdet, men har ansvar for å utvikle og vedlikeholde et 
godt bomiljø. Det er også kommunen som har ansvaret for å følge opp leieboere som trenger det, 
både i boligen og ellers.  

Ifølge tilvisingsavtalen har utleier plikt til å skrive kontrakt med leieboerne som får tilvist bolig av 
kommunen, med mindre utleier har saklig grunn til å nekte. Det som kan regnes som saklige grunner 
er at utleier har tidligere erfaring med boligsøkeren eller at personen er utenfor målgruppen. 

Utleier inngår kontrakt med leieboer. Alle sider av leieforholdet skal løses ved bruk av husleieloven. 
Kommunen har ikke noe ekstra ansvar for skader eller manglende betaling, selv om leieboeren er 
tilvist bolig av kommunen. 

Skal boligprosjektet bli vellykket er det viktig at dere sikrer en god sammensetning av beboere og et 
godt bomiljø. Utleieren og kommunen må enes om hvordan beboersammensetningen skal være. 
Dette er spesielt viktig å ta hensyn til når kommunen tilviser boliger, men skal vurderes i alle tilfeller.  

Dere bør sette inn tiltak tilpasset beboerne for å sikre gode bomiljøer. Vi anbefaler dere likevel å legge 
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til rette for at beboerne kan organisere seg i tråd med kapittel 6 i husleieloven, det vil si velge en 
tillitsvalgt som representerer beboerne overfor utleieren. Et formalisert samarbeid med beboerne gjør 
det lettere for dere å gi et samlet og godt tilbud. Dere bør vurdere å sette av en andel av 
husleieinntektene til et fond som beboerne disponerer i samråd med utleier og/eller kommune. 
Summen må tilpasses hvert enkelt prosjekt. Dere bør utarbeide egne retningslinjer for et slikt 
beboerfond. 

Flere av beboerne vil sannsynligvis ha behov for tjenester knyttet til boforholdet. Dette er kommunens 
ansvar. Det innebærer blant annet å:  

• fremme sosial trygghet og bidra til likeverd og likestilling 
• forebygge sosiale problemer 
• bedre levevilkårene for vanskeligstilte 
• bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig,  og ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre 
 

Beboerne er en viktig ressurs i bomiljøarbeidet, så fremt de blir involverte og får reell innflytelse. 
Beboernes kjenner bosituasjonen best av alle og må behandles som en likeverdig part.  

For at beboerne skal bli i stand til å uttrykke seg med en samlet stemme er det viktig at kommunen og 
utleier legger til rette for dette. Dere kan allerede i kontraktsmøtet spørre nye beboere om de er 
interessert i å engasjere seg i bomiljøet. Kommunen bør ha ansvar for å opprette en beboerforening 
og sørge for at den får nødvendig hjelp i oppstartsfasen. Leieboerforeningen kan for eksempel gi 
praktisk bistand. Utleier har ansvar for at det finnes hensiktsmessige fellesarealer som beboerne kan 
bruke til forskjellige aktiviteter.  

Punkt 5. Samarbeidsmøter, se samarbeidsavtalen punkt 5. 
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FOR- 051/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Sammendrag: 
 

1. Fauske Eiendom KF ble besluttet avviklet og overført til ny kommunal enhet den 1 juni 2017. I 
etterkant er det blitt avgjort at det nye navnet på enheten er Fauske kommunale 
eiendommer. Det orienteres om status i arbeidet med omstilling, prosesser og overgang. 

2. Orientering om prosjektvirksomheten i Fauske Eiendom KF/Fauske kommunale eiendommer. 

  
 
Saksopplysninger: 
 

1. Fasen fra vedtaket kom i kommunestyret har forløpt veldig bra. Det har vært stort fokus på at 
overgangen skulle være smidig, og ikke medføre større forandringer i arbeidsmåte eller 
plassering i organisasjonen. Informasjonsflyten har vært stor, og fra ledelsen har det vært 
informert om omstillingens status på epost til samtlige ansatte hver 14 dag. I tillegg har det 
vært avholdt 2 allmøter for ansatte der Rådmann og Personalavdelingen stilte med personell 
for å svare på spørsmål om prosessene og videre fremdrift. Det var viktig å beholde en 
identitet til navnet Fauske Eiendom KF og det ble igangsatt en undersøkelse blant de ansatte 
for å komme med innspill på navnevalg. Av de innkomne forslag ble Fauske kommunale 



eiendommer valgt. Fokuset på å hele tiden informere ansatte, tillitsvalgte, verneombud og 
Hovedtillitsvalget for organisasjonene, føler vi har vært vellykket. Det har vært veldig få 
spørsmål om prosessene, og informasjon gitt på epost og allmøter synes å være tilstrekkelig 
for at organisasjonen har fått vært oppdatert om status fortløpende. Det har også vært 
prioritert å kjøre de riktige prosessene med styret i Fauske Eiendom KF for å sikre at de sakene 
som har vært jobbet med undervegs, også følger med inn i den nye organisasjonen Fauske 
kommunale eiendommer. I dette ligger den langsiktige og strategiske planlegging, 
tankegangen bak FDVU prinsippet, og fokus på strategisk arealforvaltning som viktige 
elementer i eiendomsforvaltningen videre som enhet. Profesjonalisering av tjenester, 
effektive metoder og utvikling for de ansatte, er viktige parameter for å sikre en sterk og 
robust enhet videre. Prosessen med stillingskode  kontroll og overføringsbrev ble gjennomført 
som planlagt før 1 mai. Avviklingsmelding sendes så snart styret i Fauske Eiendom KF har 
avholdt sitt siste styremøte den 15 juni 2017, der gjennomgang av regnskap frem til 
avviklingsdato blir gjort og overlevert Fauske kommune. Styret fratrer umiddelbart etter siste 
styremøte. 

 
 
 
 
 

2. Orientering om prosjekt i Fauske Eiendom KF/Fauske kommunale eiendommer 

· Utredning Sulitjelma BHG inn i skolebygget. Prosjektering startet pr april 2017. 
Enrepriseform: byggherrestyrte entrepriser på uteområde, barnehage/skoledel (2 
separate entrepriser). 

· Utredning av Erikstad BHG inn i Erikstad skole, samt I tillegg skal det opprettholdes 
1-4 skole i samme bygg. Forventet løsning i løpet av våren 2017. Startet forarbeid 
med geotekniske undersøkelser, tomteforhold og planlegging av område for 
uteareal. Videre detaljarbeid må til før en konkret konkurranse kan ferdigstilles for 
anbudsinnhenting. I dette ligger medvirkning fra ansatte og tillitsmannsapparat. 
Samarbeid med Oppvekst. 

· Utredning Vestmyra Hvit inn i Erikstad skole sammen med Erikstad bhg. 2 
alternative løsninger utredes. Annen aktivitet må planlegges inn i Vestmyra Hvit. Det 
er sett på kostnader i forhold til «Familiens Hus» kontra for eksempel å lage 
skolebygg av til integrering/VO. Det er en god del større kostnader med å 
ominnrede til kontorbygg kontra skolebygg. Egen utredning i sak fra Oppvekst. 

· Utredning Sykehusvegen 9/11 til andre kommunale formål. Rus- og 
Psykiatritjenesten kan være en sannsynlig aktør for å kunne få dekket sine konkrete 
behov. I dette ligger det da oppsigelse av leid areal i Postveien og Diplomgården. 
Utredning fortsetter sammen med ansatte, arkitekt og ledelse. 

· Utredning av Buen Modulbygg. Basert på befaring på Persaunet Helse og 
Omsorgsbygg før jul 2016, ble det utarbeidet en behovsplan og oppsummering av 
størrelser og kapasiteter. Det ble arbeidet mot Husbanken, der rammer og krav var 
satt for å kunne få investeringstilskudd. Det ble engasjert arkitekt fra 
rammeavtaleleverandør Norconsult der oppdraget var knyttet til at Husbankens 
krav ble oppfylt. I byggesak er det avklart at bygget er innenfor reguleringsplan samt 
geoteknisk uttalelse. I etterkant er Hovedtillitsvalgte orientert om tegninger og 
fremdrift. Fauske Eiendom KF/Fauske kommunale eiendommer har selve det 
byggtekniske, Helse- og Omsorg har det organisatoriske og helsefaglige arbeid. 

· Utredning av Fauske Helsetun UETG – flytting av fysioterapeuter fra legedel til gml 



bassengområde. Det har vært arbeidet med skisser sammen med de ansatte og 
arkitekt. Etter at alle løsninger er gjennomgått og funnet dekkende for den 
arealbruken som er til stede, vil prosjektet gå til prosjektering og anbud. Sannsynlig 
vil en anbudskonkurranse være mulig å få til i løpet av august 2017. 

· Utredning Skytebane Idrettshall, Kultur drar prosjektet, innspill fra Fauske Eiendom 
KF. Aholdt møter med Politiet og Valnesfjord skytterlag, og har gjjort en del 
avklaringer i forhold til ansvarsforhold og kontraktuell tydelighet med hensyn på 
utførelse av prosjektet samt rammer for tildeling av tid for bruk. Dette må ligge 
innenfor kommunens interne retningslinjer for tildeling.  

· Utredning Familiens Hus, egen sak levert KS. I dette ligger kjøp av et bygg 
sentrumsnært for å kunne si opp lokaler i Diplomgården og Hellandgården samt 
Edvardsengården. Egen sak levert sammen med Oppvekst. 

 
Prosjekt i utredninger 
 

· Utredning Sulitjelma BHG inn i skolebygget. Prosjektering startet pr april 2017. Enrepriseform: 
byggherrestyrte entrepriser på uteområde, barnehage/skoledel (2 separate entrepriser). 

· Utredning av Erikstad BHG inn i Erikstad skole, samt I tillegg skal det opprettholdes 1-4 skole i 
samme bygg. Forventet løsning i løpet av våren 2017. Startet forarbeid med geotekniske 
undersøkelser, tomteforhold og planlegging av område for uteareal. Videre detaljarbeid må til 
før en konkret konkurranse kan ferdigstilles for anbudsinnhenting. I dette ligger medvirkning 
fra ansatte og tillitsmannsapparat. Samarbeid med Oppvekst. 

· Utredning Vestmyra Hvit inn i Erikstad skole sammen med Erikstad bhg. 2 alternative løsninger 
utredes. Annen aktivitet må planlegges inn i Vestmyra Hvit. Det er sett på kostnader i forhold 
til «Familiens Hus» kontra for eksempel å lage skolebygg av til integrering/VO. Det er en god 
del større kostnader med å ominnrede til kontorbygg kontra skolebygg. Egen utredning i sak 
fra Oppvekst. 

· Utredning Sykehusvegen 9/11 til andre kommunale formål. Rus- og Psykiatritjenesten kan 
være en sannsynlig aktør for å kunne få dekket sine konkrete behov. I dette ligger det da 
oppsigelse av leid areal i Postveien og Diplomgården. Utredning fortsetter sammen med 
ansatte, arkitekt og ledelse. 

· Utredning av Buen Modulbygg. Basert på befaring på Persaunet Helse og Omsorgsbygg før jul 
2016, ble det utarbeidet en behovsplan og oppsummering av størrelser og kapasiteter. Det ble 
arbeidet mot Husbanken, der rammer og krav var satt for å kunne få investeringstilskudd. Det 
ble engasjert arkitekt fra rammeavtaleleverandør Norconsult der oppdraget var knyttet til at 
Husbankens krav ble oppfylt. I byggesak er det avklart at bygget er innenfor reguleringsplan 
samt geoteknisk uttalelse. I etterkant er Hovedtillitsvalgte orientert om tegninger og fremdrift. 
Fauske Eiendom KF/Fauske kommunale eiendommer har selve det byggtekniske, Helse- og 
Omsorg har det organisatoriske og helsefaglige arbeid. 

· Utredning av Fauske Helsetun UETG – flytting av fysioterapeuter fra legedel til gml 
bassengområde. Det har vært arbeidet med skisser sammen med de ansatte og arkitekt. Etter 
at alle løsninger er gjennomgått og funnet dekkende for den arealbruken som er til stede, vil 
prosjektet gå til prosjektering og anbud. Sannsynlig vil en anbudskonkurranse være mulig å få 
til i løpet av august 2017. 

· Utredning Skytebane Idrettshall, Kultur drar prosjektet, innspill fra Fauske Eiendom KF. Aholdt 
møter med Politiet og Valnesfjord skytterlag, og har gjjort en del avklaringer i forhold til 
ansvarsforhold og kontraktuell tydelighet med hensyn på utførelse av prosjektet samt rammer 
for tildeling av tid for bruk. Dette må ligge innenfor kommunens interne retningslinjer for 
tildeling.  

· Utredning Familiens Hus, egen sak levert KS. I dette ligger kjøp av et bygg sentrumsnært for å 
kunne si opp lokaler i Diplomgården og Hellandgården samt Edvardsengården. Egen sak levert 
sammen med Oppvekst. 



 
 
 
 
 
 
 
Prosjekt i prosjekterings- utlysningsfase 
 

· Takkonstruksjon Fauske svømmehall: vi er i gang med prosjektunderlaget, og vi forventer 
utlysning i løpet av juli 2017, oppstart august/september 2017. Entrepriseform: 
byggherrestyrt. Egen sak til kommunestyret 22 juni 2017. 

· Fauske Rådhus: er i gang med prosjektunderlaget med byggentreprise, dvs utvendig murpuss 
og maling. Vent/el og bygg. COWI er startet med å utarbeide konkurranseunderlaget. Startet 
med vindusskift med eget personell. 2 entrepriser: 1) Fasaderebailitering Fauske Rådhus 
inkludert tak, 2) Ventilasjon og elteknisk entreprise. Begge entrepriser er byggherrestyrt. 
Forventer at egen sak vedrørende ventilasjon og elektro vil komme som egen sak i 
kommunestyret i september. Totale prosjektkostnader vil overstige det bevilgede beløp. 

· Takkonstruksjon Fauske Helsetun, kafedel: bærende konstruksjoner har korrosjonsskader i 
bærende armering som er et resultat av langvarig (mange år) lekkasje. Ble avdekket ifm 
retekking av tak. Oppstart sommer 2017, entrepriseform: byggherrestyrt. 

· Finneid Skole, nærmiljøanlegg, prosjektet innehar nye lekeareal som blir oppdatert i forhold til 
dagens krav. En del utfordringer i forhold til gang- og sykkelveg som skal knytte til området 
med øvrige gang- og sykkelvegnett. Status er 12.05.2017 at prosjekt har fått en del 
utfordringer i forhold til tilknytning gang- og sykkelveg. 

 
Igangsatte prosjekt: 
 

Valnesfjord skole  
 
Status fremdrift: 
  
Betongarbeider pr. 12.05.2017 er plass-støpte høyvegger mot barnehage, stålproduksjon i 
del 2 og 1, ferdig montert 1 trappesjakt. Innfylling og grunnarbeider innomhus i del 3 og 4. 
Utomhusarbeider og lekeapparater i vest på tomta. Parkeringsplass for prosjektet etablert 
på framtidig skoleparkering.  
 
Der er innrømmet 9 dager tillegg i tid, dette har innvirkning på milepæl ift tett bygg, men 
forventes ikke å påvirke øvrige milepæler og sluttdato.  
 
Utfordringer relatert til framdrift pr.d.d: 
 
Leverandørprosjektering av lett-tak, prefab, stål. Et internt problem for entreprenør der de 
henger etter med dokumentasjon og produksjon, dette må de hente inn.  
Koordinering logistikk på byggeplass og ivaretakelse av arbeideres sikkerhet har høy fokus 
ifm innheising og montasje av stål/betong. 
  
Økonomi: 
 
30 varsel er levert fra HENT med underentreprenør. Siste mottatte endringskrav fra HENT er 
datert 17.mars.2017 
85 endringslister fra PG. 11stk er bestilt, 28 stk gjelder arbeidstegningsutsendelse  



Dagens vurdering av varsler og endringslister utgjør ca 6.5MNOK 
Utfakturert fra HENT – 39.5MNOK (forfall ultimo mai 2017 på siste a-konto) 
 
Viktige saker på byggherresiden: 
 
Utarbeidelse av EP05 – løst inventar 
IKT i bygget, spredenett og teknologi. Samkjøres med IKT ved Fauske kommune 
Utomhusarbeider ifm offentlig veinett/skolevei/fortau er i full gang. 
Håndtering av eksisterende VA fra Kirken, Statens Vegvesen og FK håndteres nå i prosjektet. 
Alle involverte er orientert om status ift reetableringsbehovet. 

· Basseng 12,5 mtr Sulitjelma: prosjektet er startet og i full gang, støtt på en del utfordringer, 
løsninger funnet undervegs. Bassenget vil fremstå som et flott og oppgradert areal. Prosjektet 
går som planlagt, åpning 1 september 2017.  

· Nye boliger i Myrveien 15 (10 leiligheter) samt Tareveien 18 (4 leiligheter): kontrakt signert, 
oppstart i løpet av mai 2017 med grunnarbeid. Har fått naboinnsigelser på høyder i Myrveien 
15,  området må detaljreguleres, og denne prosessen er igangsatt og kjøres av Rambøll i 
samarbeide med administrasjonen i Fauske Eiendom KF/Fauske kommunale eiendommer. 
Entreprenør bygg Saltenbygg AS.  

· Teknisk Driftsbygg/Blålysbygg er startet opp, og det er utført grunnboring i de aktuelle 
områder. Utlysning av Prosjektleder for prosjektet er i gang. Underlag ikke ferdig som planlagt 
uke 6 (forsinket pga nye LOA regler/kommunale bestemmelser). Det er kommet nye behov fra 
Helse slik at Blålysdelen blir noe større. Antatt Prosjektleder på plass innen uke 22/23 senest. 
Det vil umiddelbart startes opp flere prosesser med kvalitetssikring, romprogram, og videre 
planlegging av prosjektorganisasjon. 

· Renholdsprosjektet jobber godt videre for å få en god implementering av Clean Pilot og INSTA 
800. Det er gjort en stor omveltning for å få et moderne renhold med en betydelig 
kompetaqnseheving på området. Brukere av bygg får nå tilgang til renholdsplanene for sitt 
bygg, og kan da selv se om, når og hvilke areal som rengjøres. Dette er viktig for å kunne 
planlegge riktig fremover. 

· Fauske Helsetun Fase 2: prosjektet er startet opp, mye arbeid med teknisk infrastruktur, 
kjerneboring og tilpasninger til ny innredning. Innflytting 23.november 2017. Entreprenør 
Fauskebygg as. 

· Tak Moveien Helsebygg. Arbeidet har vært på anbud. Ferdig innen 30 juni 2017, Entreprenør 
Byggteam AS. 

· Lekeplasser i Valnesfjord, Hauan og Vestmyra (barnehager), sikring av lekearealer 
(fallunderlag), utskifting av lekeapparat (defekte) og tipasning til funksjonell drift av lekeareal 
generelt. Entreprenør: eget personell. 

 
 
Kommende/igangsatte konkurranser i prosjekt: 
 

· Uteområde Sulitjelma barnehage 
· Ominnredning til barnehage i Sulitjelma barnehage, ombygging av skoleareal for omlegging 

skoledrift 
· Prosjekt «Fasaderehabilitering Fauske Rådhus» 
· Prosjekt «Ventilasjon/elektro Fauske Rådhus» 

 
Ferdigstilte prosjekt: 
 

· Bassenggrop Fauske svømmehall: arbeidene startet opp uke 3, arbeidene skulle ta totalt 10 
uker fra start til ferdig oppfylt basseng. Fauske svømmehall åpnet formelt den 25 april for 
svømming i 25 meters basseng. 



 
 
 
 
Økonomi - FDVU 
 

· KPI justert FDVU behov for 2017 vil være 957,- pr m2 
· Tildelte FDVU midler for 2016 var 735,- pr m2 
· Gap i tildeling kontra behov er på 222,- pr m2 
· For å kunne ivareta de nye bygg som nå kommer, samt utføre nødvendig rehabilitering  og 

vedlikehold på de byggene som nå er av eldre dato, er det viktig å ha fokus på at tilstrekkelige 
midler tildeles. Nye bygg krever vedlikeholdsmidler etter ferdigstillelse for å kunne 
opprettholde funksjonalitet og verdibevaring. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
*Saken tas til orientering 
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Taklekkasje med påfølgende større skader - Fauske svømmehall 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

· Formannskap og kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre prosjektet som beskrevet som 
en byggherrestyrt entreprise. 

· Investeringsamme er beregnet til MNOK 6,3 eks. mva. inkludert utrednings-/administrative og 
prosjekteringskostnader. Finansiering ved låneopptak. 

· Prosjektet kjøres som en byggeherrestyrt entreprise 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Formannskap og kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre prosjektet som beskrevet som 
en byggherrestyrt entreprise. 

· Investeringsamme er beregnet til MNOK 6,3 eks. mva. inkludert utrednings-/administrative og 
prosjekteringskostnader 

· Prosjektet kjøres som en byggeherrestyrt entreprise 

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannen hadde følgende tillegg i forslag til innstilling: 
Finansiering ved låneopptak. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 052/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Formannskap og kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre prosjektet som beskrevet som 
en byggherrestyrt entreprise. 

· Investeringsamme er beregnet til MNOK 6,3 eks. mva. inkludert utrednings-/administrative og 
prosjekteringskostnader. Finansiering ved låneopptak. 

· Prosjektet kjøres som en byggeherrestyrt entreprise 

 
Vedlegg: 



12.05.2017 A-45-01_F03 Fasade Nord 1349459 

12.05.2017 A-45-02_F03 Fasade Vest 1349460 
 
 

Sammendrag: 
* Kondensskade tak Fauske Svømmehall 

Det ble vinter 2016 oppdaget vanninntrenging i gang/kantine tak i Fauske Svømmehall. Det ble 
umiddelbart søkt etter mulige årsaker samt skadebegrensning, og ganske fort ble det klart en meget 
omfattende skade i takkonstruksjon i det oppbygde taket over kantine/garderobedel (gml. gymsaltak). 

Det ble tatt hull i sidene på det oppforede taket og det ble avdekket store fuktmengder med tilhørende 
varm luft. Konstruksjoner i hoved-/sekundærbæring er sterkt fuktskadet og det er avdekket råte og 
soppdannelser. I tillegg er det brudd på noe av bæringen i taket sannsynlig forårsaket av råte/fukt. Taket 
har vært gjenstand for hyppig kontroll gjennom vinteren for å påse at skaden ikke utvikler seg videre. 

Årsakssammenhengen ble gransket nøye, og Norconsult ble engasjert for å avdekke evnt. mangler i 
bygningsfysikk/dampgjennomgang, samt for å se på bæring i taket og anslå skadeomfang med 
tilhørende kostnadsestimat. Det foreligger en grundig rapport som konkluderer med konstruksjonsfeil i 
det oppbygde tak med flere tette sjikt med mellomliggende isolasjon. Skadene har sannsynlig også 
eskalert ved at avtrekksvifter på tak har vært montert for å ventilere oppvarmet luft, men samtidig vært 
underdimensjonert på tilluftsiden med frisk luft inn. Dette har igjen medført at varm og fuktig luft har 
blitt dradd inn i det i utgangspunktet kalde sjiktet i taket, med dertil kondensdanning.  

Innertaket i det oppbygde taket var så mettet av vann at plater osv. ble deformert og store 
vannansamlinger kom gjennom når plast ble perforert. 

 
 
Saksopplysninger: 
Taket med tilhørende hovedbæring og sekundærbæring må fjernes helt, og alle tette sjikt må fjernes. 
Hvis så må disse skiftes samtidig. Nytt tak av kompaktutførelse må etableres slik at kondensproblem 
ikke kan oppstå. Det må avdekkes alle himlinger for å finne det konkrete skadeomfanget i disse, og i 
dette ligger det at alt av infrastruktur som elektro/signal/brann osv. må demonteres i sin helhet for å 
skifte store deler av underliggende himlinger som er dokumentert fuktskadet. I tillegg viser det seg at 
ventilasjonsaggregatet har kjørt med et større overtrykk, noe som igjen fører til at varm, fuktig luft 
presses ut i konstruksjonen. Dette er også avdekket, og det må rettes opp i, feil er ukjent p.t. 

Det er i dag etablert 4 stk. store åpninger for å ventilere ut den varme fuktige luften, dette er kun en 
nødhjelp for å sikre at det ikke tilføres store mengder kondens på nytt, og det har vi lyktes med siste 
vinter. Skadene som er kommet til konstruksjonen, er dog ikke mulig å reparere, men må skiftes ut. 
Prosjektet er tvingende nødvendig å få gjennomført så snart som mulig, da det ikke kan garanteres 
bæreevne og stabilitet på takkonstruksjonen, samt at fukt og råte/soppdannelser er påvist i 
takkonstruksjonen. Det er ikke påvist smitte til underliggende konstruksjoner. 

I og med at det nylige prosjektet med rehabilitering av Fauske basseng er avsluttet og i drift, vil vi ha et 
mål om at det skal være tilnærmet full drift i bassenget under riving og oppbygging av nytt tak. Noen 



samkjøringer vedrørende garderobebruk kan bli aktuelt, men kun i kortere perioder om det blir aktuelt. 

Skaden anses som totalskade og er meldt KLP. KLP avviser saken i og med at dette er konstruksjonsfeil 
og kan ikke kobles til en plutselig hendelse. Fauske kommune vil derav ikke få erstatning for skaden som 
er oppstått. 

Saksbehandlers vurdering: 
 

· Prosjektet er kritisk å få gjennomført for å sikre forsvarlig drift i Fauske svømmehall 
(Fauskebadet) og for ikke å få enda større følgeskader som igjen kan medføre stengning av 
Fauskebadet. 

· Prosjektet er prosjektert og klar til anbudskonkurranse. 
· Forventet oppstart i løpet av august 2017, antatt anleggstid estimeres til 4 - 6 måneder. 
· Prosjektet planlegges å kjøres uten driftsstans i Fauskebadet under anleggsperioden 

 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Vertskommuneavtale for kommunepsykolog 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 06.06.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Avtale om administrativ vertskommunesamarbeid for kommunepsykologtjenesten mellom Fauske 
kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune vedtas som framlagt. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Avtale om administrativ vertskommunesamarbeid for kommunepsykologtjenesten mellom Fauske 
kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune vedtas som framlagt. 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 055/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Avtale om administrativ vertskommunesamarbeid for kommunepsykologtjenesten mellom Fauske 
kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune vedtas som framlagt. 

 
Vedlegg: 
29.05.2017 Avtale kommunepsykolog -vertskommune 1350916 
 
Sammendrag: 
Bakgrunn for saken er at Beiarn og Sørfold kommune ønsker et samarbeid om kommunepsykolog 
tjenesten. Disse kommunene har ikke behov for en hel kommunepsykolog ressurs, i tillegg er det 
vanskelig å rekruttere til små kommuner. 
 
Fauske kommune har fått en forespørsel fra Beiarn og Sørfold kommune om vi kunne tenke oss å være 
vertskommune for en felles kommunepsykolog tjeneste. 
Dette innebærer at Fauske kommune må ansette en ekstra psykolog. At det blir to kommunepsykologer 
vil bli en styrke for denne tjenesten, da disse vil få et faglig  
fellesskap framfor å være eneste ansatte innen denne prosefsjonen. 
 
Fauske kommune har fått ansatt kommunepsykolog ved første utlysning. Man anser at det vil være 
lettere å rekruttere kommunepsykolog til et faglig fellesskap i en litt større kommune. 



 
Det er i samarbeid med advokat Thomas Benson laget et forslag på vertskommune avtale. 
 
Saksopplysninger: 
Vedlagt ligger avtalen som er utarbeidet 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det inngås vertskommune avtale med Sørfold og Beiarn kommuner. Det vil være en fordel for Fauske 
kommune å ha et fagmiljø, noe som også vil gjøre det lettere å rekruttere. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



         
    

          

 
      

Administrativt vertskommunesamarbeid 
for kommunepsykologtjenesten  

mellom  
Fauske kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune. 

 
 

 
1. Vertskommune  
 
Fauske kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune har avtalt at Fauske 
kommune skal være vertskommune for kommunepsykologtjenesten, med 
samarbeidskommunene Sørfold kommune og Beiarn kommune, jf. 
kommuneloven § 28-1b.   
 
Tjenesten skal pr. tiden ha kontorsted i Fauske kommune.  
 
 
2. Formål 

 
Formålet med samarbeidet er å etablere, utvikle og drive en felles 
kommunepsykologtjeneste i Fauske, Sørfold og Beiarn. Det vil da bli et større 
og robust fagmiljø som vil bidra til: 
 
• En aktiv og forebyggende innsats i alle tre kommuner 
• Bedre kompetanse og samarbeid med andre hjelpeinstanser 
• Rask og effektiv tilgjengelighet til psykologressurs 
 

 
3. Avgjørelsesmyndighet 
 
Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen knyttet til dette 
ansvarsområdet til vertskommunen i og med vedtakelse av denne avtalen. 
 
Kommunepsykologtjenesten vil bli en integrert del av enhet Helse i Fauske 
kommune. Vertskommunen har ansvaret for å løse oppgavene i henhold til 
denne avtalen og den til enhver tid gjeldende lovgiving.  
 
Enhetsleder for Helse i Fauske kommune vil ha det overordnede ansvaret 
tjenesten.  
 

 
 



                                                  

  

4. Vertskommunens plikter 
 
Tiltaket inngår som en ordinær del av vertskommunens virksomhet.  

a. Vertskommunen har ansvar for alle administrative oppgaver, herunder 
regnskapsføring, revisjon, ansettelsesavtaler, pensjonsordninger etc. 

b. Vertskommunen har arbeidsgiveransvar for arbeidstakerne i 
kommunepsykologtjenesten, som har de samme rettigheter og plikter som 
andre arbeidstakere i vertskommunen. Som arbeidsgiver skal 
vertskommunen ivareta de ansattes rettigheter og plikter i henhold til 
arbeidsmiljøloven og avtaleverk. Lønns- og arbeidsvilkår følger 
vertskommunens regler uten særavtaler. 

c. Vertskommunen skal ha nødvendig fagkompetanse for å utføre tjenestene 
d. Vertskommunen skal gi samarbeidskommunene innsynsrett i 

vertskommunens virksomhet knyttet til oppfyllelse av avtalen. Slike 
henvendelser rettes gjennom rådmannsnivået. 

e. Vertskommunen skal ha anledning til å leie inn personell eller gjøre andre 
personaldisponeringer innen de økonomiske rammer som er avtalt.  

f. Vertskommunen kan forhandle med øvrige kommuner/fylkeskommune 
som ønsker å tiltre et vertskommunesamarbeid. 

g. Vertskommunen har rett til å selge tjenester til fylkeskommunen og øvrige 
kommuner. 

h. Vertskommunen skal utarbeide årsrapporter til deltakerkommunene, 
i. Vertskommunen  skal sende kopi av samarbeidsavtalen til Fylkesmannen. 
 

 
5. Fastsettelse av budsjett og regnskap 
 

a. Vertskommunen skal utarbeide budsjett. Vertskommunen er ansvarlig for 
å utarbeide budsjett som legges fram for drøfting med rådmennene i 
samarbeidskommunene i god tid før budsjettbehandlingen ferdigstilles i 
kommunene. Endelig budsjett for kommunepsykologtjenesten foreligger 
når dette er vedtatt i samtlige samarbeidskommuner. 
 
Budsjettet skal være basert på at vertskommunens drift skal gå i 
økonomisk balanse, dvs. at vertskommunen skal ha dekket alle sine 
utgifter til driften (med fradrag av egenandel), herunder andel av generelle 
kostnader til støttetjenester for kommunen som knytter seg til 
samarbeidet, uten at driften skal gi fortjeneste. 

 
 

Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og 

inntekter. Eventuell økning i utgifter eller reduksjon i inntekter i løpet av 
året som ikke er budsjettert, fordeles mellom deltakerkommunene 



                                                  

  

gjennom neste års budsjett i henhold til avtalt fordeling. Vertskommunen 
skal avregne regnskapsresultatet (overskudd/underskudd). 

 
b. Vertskommunen fører regnskap for drift av tjenesten. Regnskapet følger 

bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid, og føres som 
eget regnskap i kommunens driftsregnskap. 

 
 
 
6. Samarbeidskommunes plikter 
 
Samarbeidskommunene har ansvar for å bevilge tilstrekkelige ressurser for å 
ivareta sin del av avtalen. 
 
Samarbeidskommunene skal også i likhet med vertskommunen gi informasjon 
til innbyggene i kommunen om vertskommunesamarbeidet og den kompetanse 
som er delegert til vertskommunen. 
 
 
7. Beregning og fordeling av utgifter 
 
Vertskommunen skal beregne utgiftene mellom kommunene hvert år.  
 
Sørfold kommune skal dekke utgiftene tilsvarende en 60% stilling som 
kommunepsykolog.  
 
Beiarn kommune skal dekke utgiftene tilsvarende en 40% stilling som 
kommunepsykolog. 
 
Kommunepsykologen vil ha kontorsted i Sørfold og Beiarn kommuner, i tillegg 
til å ha kontorsted på Fauske.  
 
Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og 

den andre halvparten  l. oktober hvert år.  
 

 
8. Rapportering 

Vertskommunen plikter å holde deltagerne orientert om driften av 
kommunepsykologtjenesten hvert halvår.  

Rapporteringen skal danne grunnlag for årsmelding til administrativt og politisk 
nivå i alle de deltakende kommunene.  
 



                                                  

  

Rapportering fra vertskommunen skal som et minimum inneholde:  
a. Faglige innsatsområder 
b. Tiltak og innsatsområder i personalarbeid 
c. Produksjonstall 
d. Regnskap 
 
Vertskommunen utarbeider rapporteringsmal. 
 
 
9. Søksmål/krav 
 
Dersom tidligere eller nåværende brukere/pasienter reiser søksmål med krav om 
erstatning er det hjemkommunen som er rett saksøkt/adressat for krav. Brukere 
eller pasienter kan ikke rette krav/regresskrav mot vertskommunen, selv om 
kommunepsykologtjenesten har opptrådt uaktsom/grovt uaktsomt. 
 
 
10. Endring av avtalen 
 
Denne avtalen kan endres dersom en av kommunene fremsetter krav om det. 
Eventuelle endringer krever godkjenning fra alle tre kommuner i form av 
vedtak. 
 
Endring(er) av samarbeidsavtalen skal vedtas i kommunestyrene eller av 
rådmannen dersom denne har delegert myndighet fra kommunestyre.  
 

 
11. Uttreden og avvikling av samarbeidet 
 
Den enkelte deltaker kan med 1 års varsel til vertskommunen si opp denne 
avtalen. Oppsigelsen må være skriftlig og fristen regnes fra l. januar året etter at 
vertskommunen har mottatt oppsigelse.  
 
Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet avvikles med øyeblikkelig 
virkning. 
 
Den eller de utredende deltagerne vil likevel ved uttreden være økonomisk 
ansvarlig for arbeidstakernes opparbeidede pensjonsforpliktelser, herunder 
utgifter knyttet til AFP eller andre løpende og opptjente pensjonsforpliktelser 
som uttas før uttreden eller avvikling av samarbeidet. 
 
Arbeidstakeren(e) kan ikke kreve seg virksomhetsoverdratt til en 
deltagerkommune ved uttreden og avvikling av samarbeidet.  



                                                  

  

Arbeidstakeren(e) har heller ikke fortrinnsrett til stilling i deltagerkommunene. 
Vertskommunen sørger for at eventuelle oppsigelser av arbeidsavtale(r) ved 
uttreden og avvikling av samarbeidet. 
 
 

12. Arkiv 
 

Fauske kommune har arkivansvar for samarbeidet etter arkivloven. Ved uttreden 
blir arkivmateriell som ikke oppfyller krav til arkivdepot, tilbakeført til den 
uttredende kommunen. 
 
Eldre arkiv skal overføres til arkivdepot. 
 
Fauske kommune må sørge for at arkivet for kommunepsykologitjenesten ikke 
blandes sammen med eget arkiv. Dette gjelder både papirbaserte arkiv og 
elektroniske arkivsystem. Alle forhold rundt arkivtjenesten må beskrives i alle 
de deltakende kommunens arkivplaner. 
 
 
 
13. Ikrafttredelse 
 
Avtalen trer i kraft når samtlige kommunestyrer har vedtatt avtalen og senest  
[dato] . 

 
 
Fauske, den    Straumen, den  
 
_____________________   ______________________ 
Fauske kommune   Sørfold kommune  
 
 
Moldjord, den    
 
________________________    
Beiarn kommune 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
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 Arkiv sakID.: 17/1959 Saksbehandler: Jørn I. Stene 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
063/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 
Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 
 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Som nytt styre for Fauna KF oppnevnes: 
 

· Ståle Indregård                    leder                    2 år 
· Odd Emil Ingebrigtsen          styremedlem           2 år 
· Hanne Løåks Veigård                    styremedlem           2 år 

 
· Geir Mosti                              varamedlem           1 år 
· Anne Mari Zahl                    varamedlem           1 år 

 

Som styrets leder velges: 
Ståle Indregård 

 
Sammendrag: 
Følgende personer har sittet i Fauna KFs styre 2 år og er nå på valg: 
 
Leder :                              Ståle Indregård 
Styremedlem:                     Odd Emil Ingebriktsen 
Styremedlem:                    Hanne Løkås Veigård 
 
Varamedlemmer:           Endre Grønnslett og Ann Mari Zahl  
 
 
I følge kommnunestyresk 39/15 skal kommunestyret oppnevne styret og leder/nestleder. Styret skal 
velges for 2 år, mens varamedlemmer velges for 1 år. 
 
Nestleder Geir Wenberg og styremedlem Kathrine Moan Larsen er ikke på valg. 
 
Valgkomiteen har forespurt alle og fremmer følgende forslag til vedtak til kommunestyret: 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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