
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 13.09.2017 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 omkring økonomisk status 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2017 
Sak nr. Sakstittel  
063/17 Godkjenning av møtebok  
064/17 Delegerte saker i perioden  
065/17 Referatsaker i perioden  
066/17 Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon  
067/17 Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status pr 31.08.17  
068/17 Rullering av Lønnspolitisk plan 2017  
069/17 Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i 

igangsatte bompengeprosjekter 
 

070/17 Fauske Hotell AS - avdeling Kaptein Larsen, Fauske - 
Søknad om skjenkebevilling 

 

071/17 Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i 
Klungsetmarka skianlegg 

 

072/17 Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av foreløpige 
konklusjoner fra arbeidsgruppen og arbeidet videre 

 

073/17 Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler  
074/17 Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS  
075/17 Salten Regionråd - Endring av vedtekter  
076/17 Vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg  
077/17 Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av Skifte 

Eiendom 
 

078/17 Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av 
kommunal tilleggstomt til garasje - Gryttingveien 57,  Nedre 
Hauan Vest 

 

079/17 Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal areal 
på Finneid for for etablering av vei og garasje 

 

080/17 Fauske kommunes næringspris 2016 Unntatt 
offentlighet 

 
Fauske, 07.09.17 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12420     
 Arkiv sakID.: 17/2760 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
063/17 Formannskap 13.09.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
06.06.2017 Protokoll - Formannskap - 06.06.2017 1352113 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Formannskap 

 
 
 
Møtedato: 06.06.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 4/2017 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Ronny Borge H 
 
Varamedlemmer Parti 
Jens Bertel Kyed KRF 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
8 av 9 representanter tilstede. 

Det var ingen merknader til innkalllinga. 

Merknad til dagorden: 

· Tar stilling til uttalelse ang. tannhelsetjenesten på slutten av møtet. 
· Ole Tobias Orvin (SV): Ber om orientering ang. sykefravær innen skole. Når tas vikar inn 

og med hvilken kompetanse? Er det riktig at vikarer uten videregående skole tas inn? 
· Ordfører tok opp det foreløpige kommunebarometeret. Fauske er på over 400 plass. 

Innen grunnskole er Fauske på 404 plass av 428. Ber om orientering fra rådmannen. 
· Ordfører ba rådmannen til høsten utrede nedleggelse av Fauske Parkering AS og 

tilbakeføring til kommunal drift. 
· Ottar Skjellhaug (AP): Hvor mange midlertidig ansatte og prosjektstillinger finnes nå i 

Fauske kommune? 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 



Side 2 
 

Svar på spørsmål: 

· Ole Tobias Orvin: 
Kommunalsjef svarte. Sykefraværet på Vestmyra skole er på 10,5 %. Det er en stor 
enhet med mange unge ansatte med små barn. Kontaktlærere har økt møtevirksomhet 
med samarbeidspartnere. Som vikarer er det vanskelig å få personer med 
lærerutdanning. Det største økningen av ansatte uten kompetanse er på 
voksenopplæringen. I tillegg trenges flere personer til barn med vanskelige 
atferdsuttrykk.  

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 07.09.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
043/17 Godkjenning av møtebok  
044/17 Referatsaker i perioden  
045/17 Industri- og næringsareal i Fauske  
046/17 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - 

Valgkomite 
 

047/17 Erikstad skole og barnehage  
048/17 Etablering av familiens hus  
049/17 Skoleskyss Fauske sentrum  
050/17 Erstatningslokale for skytterbane - Tilbygg/Utvidelse Fauske 

Idrettshall 
 

051/17 Informasjon vedrøende overgang til kommunal enhet samt 
prosjektvirksomhet - status Fauske kommunale 
eiendommer 

 

052/17 Taklekkasje med påfølgende større skader - Fauske 
svømmehall 

 

053/17 Bompengereformen og Vegpakke Salten  
054/17 Regionalt Kompetansekontor Salten –  Revidert 

samarbeidsavtale med vedtekter 
 

055/17 Vertskommuneavtale for kommunepsykolog  
056/17 Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler  
057/17 Fauske kommunes næringspris 2016  
058/17 Lønnsfastsettelse - Rådmann - Unntatt offentlig med 

hjemmel i  off. lov  § 23 
Unntatt 
offentlighet 

059/17 Økonomimelding 1/2017  
060/17 Eiendomsskatt på kraftverk  
061/17 LVK  - Landsstyrets forslag til vedtektsendringer - Høring  
062/17 Uttalelse angående tannhelsetjenesten  
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043/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 043/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
 
 
044/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 044/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
045/17: Industri- og næringsareal i Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 23.05.2017 
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. 
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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 
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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. 
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046/17: Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det settes ned en valgkomite bestående av 3 representanter: 
 
· …………………. 
· …………………. 
· …………………. 

 
Innstillingen fra valgkomiteen skal forelegges kommunestyremøtet 22. juni 2017. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Ronny Borge 

Nils-Christian Steinbakk (H) foreslo: 
Jørn Stene 
Linda Salemonsen 

H og FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 046/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Det settes ned en valgkomite bestående av 3 representanter: 
 

· Jørn Stene 
· Linda Salemonsen 
· Ronny Borge 

 
Innstillingen fra valgkomiteen skal forelegges kommunestyremøtet 22. juni 2017. 

 
 
 
047/17: Erikstad skole og barnehage 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 30.05.2017 
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. 
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· 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. 
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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. 

 
 
 
048/17: Etablering av familiens hus 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 30.05.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
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· 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. 
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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. 
 
 
 
049/17: Skoleskyss Fauske sentrum  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 30.05.2017 
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 
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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.  
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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.  
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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.  

 
 
 
050/17: Erstatningslokale for skytterbane - Tilbygg/Utvidelse Fauske Idrettshall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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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. 
 

 
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. 

 
 
 
051/17: Informasjon vedrøende overgang til kommunal enhet samt prosjektvirksomhet - 
status Fauske kommunale eiendommer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 051/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
052/17: Taklekkasje med påfølgende større skader - Fauske svømmehall 
 
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 
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· 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 

 
 
 
053/17: Bompengereformen og Vegpakke Salten 
 
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.  
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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.  

 
 
 
054/17: Regionalt Kompetansekontor Salten –  Revidert samarbeidsavtale med vedtekter 
 
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 
 

 
 
 
055/17: Vertskommuneavtale for kommunepsykolog 
 
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. 
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056/17: Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 24.05.2017 
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. 

 
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. 

 
 
 
057/17: Fauske kommunes næringspris 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det annonseres på nytt etter kandidater til Fauske kommunes næringspris og at saken tas 
opp til behandling i Formannskapet 13.09.2017 
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Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 057/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Det annonseres på nytt etter kandidater til Fauske kommunes næringspris og at saken tas 
opp til behandling i Formannskapet 13.09.2017. 

 
 
 
058/17: Lønnsfastsettelse - Rådmann - Unntatt offentlig med hjemmel i  off. lov  § 23 
 
Utvalgets forslag til vedtak: 

 
1. Lønn fastsettes til kr. 1 200 000,- fra 01.01.2017. 
2. Gjeldende lederavtale prolongeres. 

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Utvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 058/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Lønn fastsettes til kr. 1 200 000,- fra 01.01.2017. 
2. Gjeldende lederavtale prolongeres. 

 
 
 
 
059/17: Økonomimelding 1/2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Drift: 
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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: 

 

 
 
 
060/17: Eiendomsskatt på kraftverk 
 
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 
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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 %.  

 
 
 
061/17: LVK  - Landsstyrets forslag til vedtektsendringer - Høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP), Jens Kyed (KRF), Ronny Borge (H), Nils-Christian Steinbakk (FL) 
og Ole Tobias Orvin (SV) fremmet følgende fellesforslag: 
Vedtektsendringen i vedtektene til LVK støttes unntatt forslaget om endring i § 6. § 6 i 
vedtektene videreføres som før. 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 061/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Vedtektsendringen i vedtektene til LVK støttes unntatt forslaget om endring i § 6. § 6 i 
vedtektene videreføres som før. 
 
 
 
062/17: Uttalelse angående tannhelsetjenesten 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
* 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende forslaget til uttalelse ble fremmet: 
Stortinget skal etter planen behandle et nytt opplegg for tannhelsetjenesten allerede i juni. 
Forslaget fra regjeringa er at ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten skal overføres fra 
en velfungerende tjeneste i fylkeskommunal regi til den enkelte kommunen. 

Den fylkeskommunale ordningen har i all hovedsak ført til dekning over hele landet og en sterkt 
forbedret tannhelse i befolkninga. I Nordland med mange små kommuner der bare omtrent 
halvparten av kommunene har privatpraktiserende tannleger, har den offentlige 
tannhelsetjenesten stor betydning. 
En samordnet tjeneste under fylkeskommunen har derfor hatt en positiv betydning for 
samordning, tilgang på tannhelsetilbud og opprettholdelse/utvikling av fagmiljø. Endring av 
loven for tannhelse skal etter regjeringas opplegg gjennomføres før det er avklart hvilke 
økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunesektoren. 
Kommunenes Sentralforbund sier blant annet følgende: KS mener det vil være best for 
pasientene og samfunnet om Den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt er organisert på et 
regionalt nivå. 
En rekke andre høringssinstanser har samme konklusjon. 
I tillegg til denne endringen foreslås det å fjerne i dagens lovtekst (Tannhelselovens § 1-3) at 
prioriterte grupper skal ha gratis tannhelsetjenester. I stedet foreslår regjeringa at dette avgjøres 
i en forskrift (Ot.prop 71L(2016.-2017) side 181) – altså en fjerning av en lovfesta rettighet til 
gratis tannhelse for prioriterte grupper og mye enklere å endre. 
Det er en stor fare for at et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten uten avklarte økonomiske 
overføringer og uten lovfesta rett til gratis tannhelse, vil svekke tannhelsetilbudet til de som 
trenger det mest av alle. 
Følgen kan bli en generelt dårligere tannhelse i befolkninga, samt en ytterligere svekket 
kommuneøkonomi. 
 

Sendes Gruppelederne på Stortinget samt Stortinget og Departementet. 

Uttalelsen ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 
 

 
FOR- 062/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Stortinget skal etter planen behandle et nytt opplegg for tannhelsetjenesten allerede i juni. 
Forslaget fra regjeringa er at ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten skal overføres fra 
en velfungerende tjeneste i fylkeskommunal regi til den enkelte kommunen. 

Den fylkeskommunale ordningen har i all hovedsak ført til dekning over hele landet og en 
sterkt forbedret tannhelse i befolkninga. I Nordland med mange små kommuner der bare 
omtrent halvparten av kommunene har privatpraktiserende tannleger, har den offentlige 
tannhelsetjenesten stor betydning. 
En samordnet tjeneste under fylkeskommunen har derfor hatt en positiv betydning for 
samordning, tilgang på tannhelsetilbud og opprettholdelse/utvikling av fagmiljø. Endring av 
loven for tannhelse skal etter regjeringas opplegg gjennomføres før det er avklart hvilke 
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økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunesektoren. 
Kommunenes Sentralforbund sier blant annet følgende: KS mener det vil være best for 
pasientene og samfunnet om Den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt er organisert på et 
regionalt nivå. 
En rekke andre høringssinstanser har samme konklusjon. 
I tillegg til denne endringen foreslås det å fjerne i dagens lovtekst (Tannhelselovens § 1-3) at 
prioriterte grupper skal ha gratis tannhelsetjenester. I stedet foreslår regjeringa at dette 
avgjøres i en forskrift (Ot.prop 71L(2016.-2017) side 181) – altså en fjerning av en lovfesta 
rettighet til gratis tannhelse for prioriterte grupper og mye enklere å endre. 
Det er en stor fare for at et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten uten avklarte 
økonomiske overføringer og uten lovfesta rett til gratis tannhelse, vil svekke 
tannhelsetilbudet til de som trenger det mest av alle. 
Følgen kan bli en generelt dårligere tannhelse i befolkninga, samt en ytterligere svekket 
kommuneøkonomi. 

 

Sendes Gruppelederne på Stortinget samt Stortinget og Departementet. 
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Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
005/17, Ro for livet 2017 
VEDTAK: 

Ro for livet 2017 v/Øyvind Gundersen tildeles kr. 2.500,- til innsamling av midler til 
Barnekreftforeningen. 

 

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001. 

 

Beløpet innbetales til konto 1503.45.25290. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Ro for livet 2017 v/Øyvind Gundersen 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
005/17 Formannskap 

 
 
Ro for livet 2017 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om midler til Barnekreftforeningen fra Ro for livet 2017 ved Øyvind 
Gundersen. 
 
Ordfører er positiv til tiltaket og ønsker å bidra med kr. 2.500,- til tiltaket. 
 
 
VEDTAK: 

Ro for livet 2017 v/Øyvind Gundersen tildeles kr. 2.500,- til innsamling av midler til 
Barnekreftforeningen. 
 
Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 
Beløpet innbetales til konto 1503.45.25290. 
 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Jørn I. Stene 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår - Opprop til regjering og 
Storting 
 
 
2, IRIS - Høring - Revidering av felles renovasjonsforskrifter for Salten 
 
 
3, Informasjon til LVK kommunene i Nordland 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 

"Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår! " 
-Opprop til regjering og storting- 

  
Vi opplever i løpet av noen måneder på vinteren at havet utenfor kysten vår blir omgjort til et 
myldrende gyteområde for torsk, som ingen i verden har sett maken til. En opplevelse der naturen gir 
oss mat og klekker små egg, som både du og jeg kan bruke som et verdifullt måltid om noen år. 
  
Dessverre så opplever vi også at havet brukes som søppelplass for en hel verden inkludert oss. I løpet 
av denne vinteren er vi igjen blitt påminnet om giften og søppelet som blir tatt opp i næringskjeden 
på en brutal måte. Hval og torsk er fanget med magen full av bl.a. plast. Nedbrytningstiden på mye av 
søppelet er flere hundre år. Vi som bor på kloden forgifter vårt eget matfat og det skjer raskt. Dette 
må vi stoppe – vi har ingen tid å miste. 
  
Som en av de største fiskerikommunene I Norge vil vi sette fokus på denne globale forgiftningen. 
Herunder ta ansvar for en bærekraftig forvaltning av havet. Hvis et slikt bidrag skal ha effekt må alle 
bidra. I den sammenheng utfordrer vi våre politikere i regjering og på stortinget om å ta grep straks. 
Vi kan ikke sitte å se på at hele verdens matfat blir forgiftet. Det er vårt ansvar å forvalte det som 
kommer fra naturen. 

 
Vi vil 

 Innføre nødvendig forbud mot bruk av miljøfiendtlig plast, mikroplast, utslipp av 
kjemikalier osv.  

 Innføre sporbarhet og returordninger på flere produkter.  

 Innføre strengere krav til sporbar leveranse av søppel til godkjent mottak. 

 Innføre strenge reaksjonsformer ved overtredelser. 
  
Øksnes kommunestyre utfordrer gjennom dette opprop ditt fylke, din kommune, din organisasjon 
osv til å tilslutte seg innholdet og be storting og regjering innføre forbud og ordninger, 
som snarest stopper forgiftningen av maten vår! 
  
  
  



Fra: Eva Merethe Bergli <Eva.Bergli@oksnes.kommune.no> 
Sendt: fredag 11. august 2017 09.21 
Til: Tolga kommune; Trysil kommune; Trøgstad kommune; Tynset 

kommune; Ullensaker kommune; Vang kommune; Vestby kommune; 
Vestre Slidre kommune; Vestre Toten kommune; Vågå Kommune; Våler 
kommune; Våler kommune; Østre Toten kommune; Øyer kommune; 
Øystre Slidre kommune; Åmot kommune; Ås kommune; Åsnes 
kommune; Andebu kommune; Hof kommune; Holmestrand kommune; 
Horten kommune; Lardal kommune; Larvik kommune; Nøtterøy 
kommune; Re kommune; Sande kommune; Sandefjord kommune; 
Stokke kommune; Svelvik kommune; Tjøme kommune; Tønsberg 
kommune; Drammen kommune; Flesberg kommune; Flå kommune; 
Gol kommune; Hemsedal kommune; Hol kommune; Hole kommune; 
Hurum kommune; Kongsberg kommune; Krødsherad kommune; Lier 
kommune; Modum kommune; Nedre Eiker kommune; Nes kommune; 
Nore og Uvdal kommune; Ringerike kommune; Rollag kommune; 
Røyken kommune; Sigdal kommune; Øvre Eiker kommune; Ål 
kommune; Alta kommune; Berlevåg kommune; Båtsfjord kommune; 
Gamvik kommune; Hammerfest kommune; Hasvik kommune; Karasjok 
kommune - Kárásjohka gielda; Kautokeino kommune - Guovdageinnu 
suohkan; Kvalsund kommune; Lebesby kommune; Loppa kommune; 
Måsøy kommune; Nesseby kommune - Unjárgga gielda; Nordkapp 
kommune; Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin 
komuuni; Sør-Varanger kommune; Tana kommune - Deanu gielda; 
Vadsø kommune; Vardø kommune; Askøy kommune; Austevoll 
kommune; Austrheim kommune; Bergen kommune; Bømlo kommune; 
Eidfjord kommune; Etne kommune; Fedje kommune; Fitjar kommune; 
Fjell kommune; Fusa kommune; Granvin herad; Jondal kommune; 
Kvam herad; Kvinnherad kommune; Lindås kommune; Masfjorden 
kommune; Meland kommune; Modalen kommune; Odda kommune; Os 
kommune; Osterøy kommune; Radøy kommune; Samnanger 
kommune; Stord kommune; Sund kommune; Sveio kommune; Tysnes 
kommune; Ullensvang herad; Ulvik herad; Vaksdal kommune; Voss 
kommune; Øygarden kommune; Aukra kommune; Aure kommune; 
Averøy kommune; Eide kommune; Fræna kommune; Giske kommune; 
Gjemnes kommune; Halsa kommune; Haram kommune; Hareid 
kommune; Herøy kommune; Kristiansund kommune; Midsund 
kommune; Molde kommune; Nesset kommune; Norddal kommune; 
Rauma kommune; Rindal kommune; Sande kommune; Sandøy 
kommune; Skodje kommune; Smøla kommune; Stordal kommune; 
Stranda kommune; Sula kommune; Sunndal kommune; Surnadal 
kommune; Sykkylven kommune; Tingvoll kommune; Ulstein kommune; 
Vanylven kommune; Vestnes kommune; Volda kommune; Ørskog 
kommune; Ørsta kommune; Ålesund kommune; Alstahaug kommune; 



Andøy kommune; Ballangen kommune; Beiarn kommune; Bindal 
kommune; Bodø kommune; Brønnøy kommune; Bø kommune; Dønna 
kommune; Evenes kommune; Postmottak; Flakstad kommune; 
Gildeskål kommune; Grane kommune; Hadsel kommune; Hamarøy 
kommune; Hattfjelldal kommune; Hemnes kommune; Herøy 
kommune; Leirfjord kommune; Lurøy kommune; Lødingen kommune; 
Meløy kommune; Moskenes kommune; Narvik kommune; Nesna 
kommune; Rana kommune; Rødøy kommune; Røst kommune; Saltdal 
kommune; Sortland kommune; Steigen kommune; Sømna kommune; 
Sørfold kommune; Tjeldsund kommune; Træna kommune; Tysfjord 
kommune; Vefsn kommune; Vega kommune; Vestvågøy kommune; 
Vevelstad kommune; Værøy kommune; Vågan kommune; Post 
Postmottak; Askvoll kommune; Aurland kommune; Balestrand 
kommune; Bremanger kommune; Eid kommune; Fjaler kommune; 
Flora kommune; Førde kommune; Gaular kommune; Gloppen 
kommune; Gulen kommune; Hornindal kommune; Hyllestad kommune; 
Høyanger kommune; Jølster kommune; Leikanger kommune; Luster 
kommune; Lærdal kommune; Naustdal kommune; Selje kommune; 
Sogndal kommune; Solund kommune; Stryn kommune; Vik kommune; 
Vågsøy kommune; Årdal kommune; Agdenes kommune; Bjugn 
kommune; Frøya kommune; Hemne kommune; Hitra kommune; 
Holtålen kommune; Klæbu kommune; Malvik kommune; Meldal 
kommune; Melhus kommune; Midtre Gauldal kommune; Oppdal 
kommune; Orkdal kommune; Osen kommune; Rennebu kommune; 
Rissa kommune; Roan kommune; Røros kommune; Selbu kommune; 
Skaun kommune; Snillfjord kommune; Trondheim kommune; Tydal 
kommune; Ørland kommune; Åfjord kommune; Bamble kommune; Bø 
kommune; Drangedal kommune; Fyresdal kommune; Hjartdal 
kommune; Kragerø kommune; Kviteseid kommune; Nissedal 
kommune; Nome kommune; Notodden kommune; Porsgrunn 
kommune; Sauherad kommune; Seljord kommune; Siljan kommune; 
Skien kommune; Tinn kommune; Tokke kommune; Vinje kommune; 
Alvdal kommune; Aremark kommune; Asker kommune; Askim 
kommune; Aurskog-Høland kommune; Bærum kommune; Dovre 
kommune; Eidsberg kommune; Eidskog kommune; Eidsvoll kommune; 
Elverum kommune; Enebakk kommune; Engerdal kommune; Etnedal 
kommune; Fet kommune; Folldal kommune; Fredrikstad kommune; 
Frogn kommune; Gausdal kommune; Gjerdrum kommune; Gjøvik 
kommune; Gran kommune; Grue kommune; Halden kommune; Hamar 
kommune; Hobøl kommune; Hurdal kommune; Hvaler kommune; 
Jevnaker kommune; Kongsvinger kommune; Lesja kommune; 
Lillehammer kommune; Lom kommune; Lunner kommune; Lørenskog 
kommune; Løten kommune; Marker kommune; Moss kommune; 
Nannestad kommune; Nes kommune; Nesodden kommune; Nittedal 



kommune; Nord-Aurdal kommune; Nord-Fron kommune; Nord-Odal 
kommune; Nordre Land kommune; Oppegård kommune; Os kommune; 
Oslo kommune Alna; Oslo kommune Bjerke; Oslo kommune Frogner; 
Oslo kommune Gamle Oslo; Oslo kommune Grorud; Oslo kommune 
Grünerløkka; Oslo kommune Nordre Aker; Oslo kommune Nordstrand; 
Oslo kommune Sagene; Oslo kommune St.Hans; Oslo kommune 
Stovner; Oslo kommune Søndre Nordstrand; Oslo kommune Ullern; 
Oslo kommune Vestre Aker; Oslo kommune Østensjø; Rakkestad 
kommune; Rendalen kommune; Ringebu kommune; Ringsaker 
kommune; Rygge kommune; Rælingen kommune; Rømskog kommune; 
Råde kommune; Sarpsborg kommune; Sel kommune; Skedsmo 
kommune; Ski kommune; Skiptvet kommune; Skjåk kommune; 
Spydeberg kommune; Stange kommune; Stor-Elvdal kommune; Søndre 
Land kommune; Sør-Aurdal kommune; Sør-Fron kommune; Sør-Odal 
kommune; Sørum kommune; Balsfjord kommune; Bardu kommune; 
Berg kommune; Bjarkøy kommune; Dyrøy kommune; Gratangen 
kommune; Harstad kommune; Ibestad kommune; Karlsøy kommune; 
Kvæfjord kommune; Kvænangen kommune; Kåfjord kommune - 
Gáivuotna suohkan; Lavangen kommune - Loabága souhkan; Lenvik 
kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Nordreisa kommune; 
Salangen kommune; Skjervøy kommune; Skånland kommune; Storfjord 
kommune; Sørreisa kommune; Torsken kommune; Tranøy kommune; 
Tromsø kommune; Audnedal kommune; Farsund kommune; 
Flekkefjord kommune; Hægebostad kommune; Kristiansand kommune; 
Kvinesdal kommune; Lindesnes kommune; Lyngdal kommune; Mandal 
kommune; Marnardal kommune; Sirdal kommune; Songdalen 
kommune; Søgne kommune; Vennesla kommune; Åseral kommune; 
Andebu kommune; Hof kommune; Holmestrand kommune; Horten 
kommune; Lardal kommune; Larvik kommune; Nøtterøy kommune; Re 
kommune; Sande kommune; Sandefjord kommune; Stokke kommune; 
Svelvik kommune; Tjøme kommune; Tønsberg kommune; Bjerkreim 
kommune; Bokn kommune; Eigersund kommune; Finnøy kommune; 
Forsand kommune; Gjesdal kommune; Haugesund kommune; 
Hjelmeland kommune; Hå kommune; Karmøy kommune; Klepp 
kommune; Kvitsøy kommune; Lund kommune; Randaberg kommune; 
Rennesøy kommune; Sandnes kommune; Sauda kommune; Sokndal 
kommune; Sola kommune; Stavanger kommune; Strand kommune; 
Suldal kommune; Time kommune; Tysvær kommune; Utsira kommune; 
Vindafjord kommune 

Emne: 17/5117 Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten 
vår - Opprop til regjering og Storting 

Vedlegg: Vedtaksbrev(241192).pdf; Opprop - Et rikt hav hvis vi tar ansvar 
nå(239252)(241193).pdf 

 



Hei! 

Vedlagt følger et opprop til regjering og storting, som politikerne i Øksnes kommune håper 

landets kommuner kan støtte. 

 
Med hilsen 
 
Eva Merethe Bergli 
Enhetsleder 
Kommunetorget 
  
Tlf: 76 18 50 00 
Mob. 481 45 904 
E-post: eva.bergli@oksnes.kommune.no 

 

 

 

 
 
Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere. 
 
Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold. 
 
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem. 

mailto:eva.bergli@oksnes.kommune.no
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Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår - 
Opprop til regjering og Storting 
 
 
 
 
Melding om vedtak i sak: Forsøpling av kysten 
 
Vedlagt følger opprop fra Øksnes kommunestyre, vedtatt i: 
Kommunestyrets sak - 040/17 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eva Merethe Bergli Eva Merethe Bergli 
Enhetsleder kommunetorget Enhetsleder kommunetorget 
 
 
Vedlegg: Dok.ID 

Opprop - Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå (L)(239252)  173162 
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Saksfremlegg 
 
 

Styre, utvalg, komité m.m Møtedato  Saknr 

Kommunestyret 09.05.2017 040/17 

 

Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår - 
Opprop til regjering og Storting 
 
 
09.05.2017 Kommunestyret 
 
Behandling: 
Forslag fra KrF, foreslått av Tore Christiansen, Kristelig Folkeparti 
Første kulepunkt endres slik: 
Innføre nødvendig forbud mot bruk av miljøfiendtlig plast, mikroplast, utslipp av 
kjemikalier osv.. 
 
Vedlagte forslag til opprop med fremlagte forslag til endringer i første kulepunkt. ble 
enstemmig vedtatt.  

 
KS - 040/17Vedtak: 
Øksnes kommune vedtar vedlagte opprop "Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp 
forgiftningen av maten vår" til regjering og storting - med vedtatte endringer.  
Endringer i første kulepunkt: 
Innføre nødvendig forbud mot bruk av miljøfiendtlig plast, mikroplast, utslipp av 
kjemikalier osv.. 

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 

 
Saksopplysninger: 
 
Viser til vedlagte opprop fra Øksnes Senterparti. 
 



 

 

Vedlegg: Dok.ID 

Forslag til opprop SP - Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå 171820 

 
 
 

 
 
 















Fra: Siv Anita Brekke 
Sendt: tirsdag 29. august 2017 15.06 
Til: Narvik kommune; post@ballangen.kommune.no; 

post@beiarn.kommune.no; post@grane.kommune.no; 
post@hattfjelldal-kommune.no; post@sorfold.kommune.no; 
post@vefsn.kommune.no; Postmottak; 
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; 
postmottak@bronnoy.kommune.no; 
postmottak@evenes.kommune.no; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@hemnes.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; 
postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@sortland.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no; 
postmottak@tysfjord.kommune.no 

Emne: Informasjon til LVK kommunene i Nordland 
 

Til ordfører og rådmann. 
 
Hei og takk for sist til dere som var på landsmøtet. 
 

 Først litt kort info fra landsmøtet: 
 
Forslaget til vedtekts endring ble ikke vedtatt av landsmøtet og som landsstyremedlem fra 
Nordland ble Siv Anita Johnsen Brekke fra Fauske valgt.  
 
Ole Petter Nybakk fra Beiarn ble valgt som ny leder i Energirådet, og Turid Willumstad fra 
Sørfold ble valgt som medlem i valgkomiteen. 
 

 I neste uke starter Energirettskolen og flere fra medlemskommunene i Nordland skal 
delta og jeg ønsker dere lykke til. 

 

 Dere har nå mottatt invitasjon til å delta på fordypningskurs i saksbehandlingsreglene 
for eiendomsskattesaker. I Nordland arrangeres dette i Bodø den 27. september. Kurset 
er først og fremst rettet mot ansatte i kommunes eiendomsskattekontor, men også 
andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemdene 
vil ha stor nytte av kurset. Så spre invitasjonen til den det måtte gjelde. 

 

 Det vil i 2018 bli arrangert Regionmøter, i Nordland vil dette mest sannsynlig bli 
arrangert i uke 9. Nærmere info om dette vil komme etter hvert. Har dere forslag til 
tema på dette møtet vil jeg veldig gjerne ha innspill på det. 



 
Skulle det ellers være noe er det bare å ta kontakt 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Landsstyremedlem LVK 
 

 
 
 
 
 

Fra: LVK [mailto:post@lvk.no]  
Sendt: Tuesday, August 29, 2017 12:23 PM 
Til: Siv Anita Brekke <Siv.Anita.Brekke@fauske.kommune.no> 
Emne: EIENDOMSSKATT – FORDYPNINGSKURS I SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

 
 

LVK medlemsnytt - 29. august 2017 
 

 

 

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og 

fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i 

kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor 

nytte av kurset. 

Kurset har en praktisk tilnærming, og vil lede deg gjennom en eiendomsskattesak fra begynnelse til slutt. 

Eiendomsskatten er et inngripende vedtak og det er viktig at skattyterne opplever saksbehandlingen som 

ryddig og tillitsvekkende. Det påligger kommunene å sørge for at å etablere gode rutine som sikrer gode 

prosesser og vedtak. Kravene til saksbehandling blir skjerpet, og det er som oftest saksbehandlingsfeil 

som fører til opphevelse av vedtak i domstolene. 

På kurset vil vi gjennomgå: 

 ·       Grunnprinsipper for saksbehandlingen 

mailto:post@lvk.no
mailto:Siv.Anita.Brekke@fauske.kommune.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dmdfw-0008J4-65&i=57e1b682&c=actD7hC7eSFixv1Q19bVItjTh_AYAmlBq7EylHb3OdyoDTs6-O8D3XrWwjQ4Ht6rJNWOm-3qwgymGZ7PubrL2m1NsDTOOeVJZ7s81f7wbFavE_NQaQy_8ttKefJxMgxGoFW5YqGhrT7nWfRO0ClD1UHIlMzxgFVkU9dqgV7a4v9KNnVaRPZ3iQ0C9nac9qMX2zv6oAIVanpt5ZYRvEKNPOSvpGW74TY5bldr_-Y_VPA6HE9KbHm6o5OmTMtxtrlzpNq0Ws6oSnwtob8xJJaMFSChMftdx7VWeSCd8f0aPwItctUrpChTjNfZzNY8QqmHgPAGiYJwypaTl_OIa6rD_Q


 ·       Arbeidsfordeling mellom nemnd, eiendomsskattekontor og sakkyndige 
 ·       Engasjement av sakkyndige   
 ·       Saksbehandlingsreglene 
 ·       Plikt til begrunnelse 
 ·       Forberedelse av vedtak 
 ·       Klagebehandling 
 ·       Møter med skattyter 
 ·       Problemstillinger knyttet til innsyn, offentlighet og taushetsplikt 
 ·       Reglene om sakskostnader 
 ·       Søksmål 

Påmeldingsfrist for kurset er 14 dager før kursstart. Påmeldingen kan gjøres elektronisk på LVKs 

hjemmesider, under «aktiviteter». 

Kursholderne er advokatene i LVKs sekretariat. Sekretariatet utgjør i dag Norges største fagmiljø innen 

eiendomsskatt, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og energi og naturressursrett – og rangeres 

som ledende innenfor sine spesialområder. Kursholdere har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag 

innen eiendomsskatterettslige problemstillinger, og har ført en rekke saker om eiendomsskatt for 

domstolene, herunder for Høyesterett. 

Det er satt opp følgende datoer for kurs høsten 2017: 

 27. september – Bodø 
 29. september – Trondheim 
 2. oktober – Bergen 
 10. oktober – Kristiansand 
 17. oktober – Gardermoen 

 

 For mer informasjon kontakt:  



 

Sundet, Norunn Løkken 

Mobil: +47 99 11 99 36 
E-post: nls@lundogco.no 

   

 

Kurs og konferanser | Flere nyheter | Kontakt  

Trykk her for avmelding. For kommuneansatte, ta kontakt med sekretariatet direkte for å oppgi rett mottaker.  
  

Denne e-posten er sendt ut med hjelp av: 

 

 

mailto:nls@lundogco.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dmdfw-0008J4-65&i=57e1b682&c=VojvAoal9zAlI4RTQcRrYZs9MBkr9zAgmbufj2a_kR0-oXWAJesQtXjNQlQzjpGhT8_ZcH3fQHTJ8y-gIjEsu2MWk2Um04goT2VD3P6RQ5r4fvqUDo9oASxYXXluJXZYsTLJ_3YOJt5_r640Ev6zNerCOfHcSMqsSxmuijCS1LMyZiDoC8eNMcV55cUsGNBeklh635BF4veMkSgENgcUtBTyXxzG1xDg-pQaxCS0o7kpT7_YPzV_b35BqCRLPX-8lGZCQexmfYQ1fV1eRBgRjWsffiNCZqWIsp6PNDWIuFbWDW-hgCx6-4yvzhSTms4ZFz_2tqhuHMcPhmkKInK1YQ
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dmdfw-0008J4-65&i=57e1b682&c=39mK6kvdFPdWk3gB_xC9w2OArT8l5eg6od8Ge9JQIMvZi9eGuStRzF6_PuOolVrejgp_5e-jEqPLPyGnaU2_xTK-m4Cl6H4O92TxQSOqFmTN7HxInfQIrA4jY4LLnexhPoj97efst-zxMP07U2hzdF9vTmjRfZd0wYXRY4IBavwT3jjzBMay2DOpKycOp039lZ8WrwkMiiYuzpbKzEPsHOhaANPN8LL28KlSds3KK5E8mJpunX0uY_p5_ubNbvhsC1KgTnU9AQfnsq03V4UN1xhTGBBgJ2h_yk5W5o61pUfXvkAx27iujheLHJ62XQ12RBi-bC6Gca37b4dzAi5SGQ
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/13603     
 Arkiv sakID.: 17/3002 Saksbehandler: Geir Mikkelsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
066/17 Formannskap 13.09.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede samarbeidsform, og økonomiske forhold knyttet til 
invitasjonen fra Fauske hotell, samt å få en juridisk vurdering av hvordan et slikt samarbeid vil 
vurderes opp mot regelverket om offentlige anskaffelser.  
 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har blitt kjent gjennom mulighetsstudiet av et nytt hotell på Fauske, at dette kan hvis 
det er ønskelige inneholde kulturhus funksjoner for Fauske samfunnet.  
 
Rådmannen legger derfor frem en sak om en prinsipiell avklaring av denne saken, og foreslår en videre 
håndtering av denne invitasjonen fra utbygger dersom det er politisk ønskelig.  
 
Saksopplysninger:  
Fauske hotell og deres eiere har over det siste året tilkjennegjort gjennom media planene om å realisere 
et nytt hotell i Fauske sentrum. Disse planene ble formelt presentert i Fauske 30.august d.å. I utbyggers 
mulighetsstudium er det foreslått å se på mulighetene om hotellprosjektet også kan inneholde 
fremtidige kulturhus funksjoner for Fauske kommune.  
 
Rådmannen mener at det er riktig å få et politisk vedtak om det er politisk ønskelig at vi som kommune 
respondere på invitasjonen, og sette i gang en utredning av denne muligheten. 
 
Sekundært vil det være nødvendig med en evaluering av de juridiske implikasjoner i forhold til 
regelverket om offentlige anskaffelser.  
 
Saksbehandlers vurdering:  
Rådmannen har snakket med advokat og fått informasjon om at det verken er juridisk eller etisk 
utfordrende å undersøke nærmere om det er mulig å få til et samarbeid med Fauske hotell vedrørende 
kulturhusfunksjon.  
 
Forutsetningen er at kontakten mellom kommunen og Fauske hotell tar hensyn til både regelverket om 
offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett.  I og med at det er utbygger som har henvendt seg til 
kommunen synes det naturlig at utbygger i første omgang redegjør både for de kommersielle og 
juridiske sidene av et potensielt samarbeid.  
 
Det er i denne sammenheng også viktig at utbygger gir en redegjørelse av hvordan de ser et eventuelt 
samarbeidsprosjekt opp mot regelverket om offentlige anskaffelser.  Etter at kommunen har fått en slik 
redegjørelse fra utbygger, kan kommunen få gjennomført en selvstendig vurdering av forholdet til 



regelverket om offentlige anskaffelser og foreta en nærmere vurdering av om et samarbeid er ønskelig 
og aktuelt for kommunen.  
 
Dersom kontakten med Fauske hotell medfører at kommunen ønsker å gå videre med et potensielt 
samarbeid, må dette vurderes opp mot regelverket om offentlige anskaffelser i forhold til om det skal 
kunngjøres en konkurranse eller om kommunen har mulighet til å gå i direkte forhandlinger med 
utbygger.  
 
Det er rådmannens vurdering og anbefaling at vi gjennomfører en mulighetsstudie i forhold til denne 
invitasjonen, da den åpenbart representerer en unik og spennende mulighet for kommunen.  
 
Rådmannen ber om politisk aksept for å utrede både de kommersielle og juridiske sider for et potensielt 
samarbeid med Fauske hotell angående kulturhusfunksjoner for Fauske kommune. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
067/17 Formannskap 13.09.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status pr 31.08.17 
Finansiering gjenstående prosjekter 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar orienteringen om trafikksikkerhets tiltakene, skolevei Fauske til  
orientering. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fullføre og ferdigstille gjenstående tiltak iht. framlagte plan. 
3. Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 19.250.000. Ny vannledning, 3.1 mill.  

finansieres med eget lånopptak innenfor selvkostområdet vann. 
 
 

 
Bakgrunn:  
 
Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet har vært ett av delprosjektene knyttet til byggingen av Nye Vestmyra 
skole og utvidelsen/ombyggingen av Finneid skole. Vedtaket om ny skolestruktur og en felles skole for 
alle elevene i sentrum tilsa at en ville få en betydelig økning av antall elever til og fra Vestmyra, både fra 
Fauske øst og fra Fauske vest.  
 
Med dette som utgangspunkt ble det igangsatt et større utrednings- og planleggingsarbeid for å finne 
gode og sikre trafikkløsninger for den økte elevtrafikken en ville få med nye Vestmyra skole. En egen 
prosjektgruppe ble nedsatt for å arbeide spesielt med dette. Gruppen har vært bredt sammensatt med 
bla. foreldrerepresentanter, skoleledelse, deltakere fra Faglig trafikkforum, og fra kommunens 
planavdeling. Også Statens vegvesen har vært sterkt involvert i dette planleggingsarbeidet. Til hjelp i 
arbeidet med å kartlegge og avdekke behov og løsninger for bedring av trafikksikkerheten på 
skoleveiene i Fauske sentrum har kommunen hatt bistand fra trafikkrådgiver i Norconsult. 
 
Basert på arbeidet i prosjektgruppa og på rapporter og tilrådninger fra Norconsult ble det utarbeidet  en 
liste over tiltak som burde gjennomføres. Det ble også laget en prioritering i forhold til viktighet og 
rekkefølge for gjennomføringen av tiltakene. Lista inneholdt tiltak både knyttet til kommunens 
ansvarsområde og det som ligger innenfor Statens Vegvesen sitt ansvar.  I tilknytning til opplistingen av 
tiltak ble det for de kommunale tiltak gjort et grovt estimat og anslag over beregnede kostnader for 
gjennomføringen av deler av disse.  
 
Liste over prioriterte kommunale tiltak vises i listen nedenfor: 
 

Tiltak nr  Vei / gate  Beskrivelse  Merknad  
1 Vatnbygdvn/Heia Sikring og utbedring av Ikke medregnet – 



 bussholdeplass uavklart mht. løsning 
7 + 9  Sammenhengende 

gang/sykkelvei mellom 
Eiaveien – terminalvn. 
Opphøyet og belyst 
gangfelt over Terminalvni 
x Holtanvn. 153 m ny G/S 
vei. Lys kulvert Eiavn 

 

8 + 10  Jernbaneveien - 
kopparvn 

Opphøyet gangfelt ved 
Jernbanestasjonen. G/S-
vei langs 
parkeringsplassen fram 
mot Marmorvn.  206 m ny 
G/S vei. Forsterkning av 
fortau, G/S vei over brua 
øst for jernbanestasjonen 
og frem til stasjonen. 3,5 
m bredde. 307 meter G/S 
vei  

Samarbeid med 
jernbaneverket 

11 Finneid skole  Se pkt 12  
12  Finneid skole Nytt fortau langs 

snuplass, ny trafikkøy, ny 
adkomstvei 
varetransport, ny 
parkering for skolens 
ansatte, nytt fortau langs 
av-/påstigning ved 
vareadkomst, tiltak 
gangfeltkryssing  

Pkt 1.3 i Sweco rapport 

15 Hauan - Sjåheia Oppgradere lysløypa fra 
Hauan skole og innover 
Hauan ; totalt 704 meter 
jfr reguleringsplan,- 

Denne løsningen 
erstattet med ny 
løsning for 
sammenhengende G/S 
vei gjennom boligfeltet 
i Hauan 

16 Rognveien - Oppgradere eksisterende 
G/S vei og fortau 

 

17 Erikstadveien  Forlenge eksisterende 
fortau til x 
Badestrandveien. Ca 1 km 

 

18 Farvikbekken  Ny gang-/sykkelvei fra 
Mølnveien via 
Farvikbekken og opp mot 
Vestmyra boligpark 

Avventes pga. 
grunnforhold og tiltak 
fra NVE i området 

19 Grønnåsveien 
/Terminalveien 

Stenge veien for lastebil   

20 Haubakken 
Grønnåsveien 

Ny G/S vei bak 
forsamlingshuset i 
Grønnåsveien 

 

21 Farvikveien Skilte Farvikveien. Stenge  



veien for gjennomkjøring 
med lastebil 

22 Hegreveien Oppgradering etter 
bygging av nye Vestmyra 
skole inkl 3 opphøyde 
gangfelt med belysning jfr 
reguleringsplanen 

 

 
 
 
Nedenfor vises tiltak som er definert å tilhøre Statens vegvesen:   
              

Tiltak  Vei/gate  Beskrivelse  Merknad 
    
1  Nico krysset  Anlegge kulvert for kryssing 

E 6 
Prosjektet tatt med i 
NTP, men bevilgning 
strøket ifm 
behandling 
statbudsjett 

2  Nico krysset  Lysregulering kryssing E 6  
3  Kirkeveien  Lysregulert kryssing  RV 80  
4  Mølnveien  Lysregulert  kryssing RV 80  
5  Bussholdeplass E6 

garneriet  
Etablere sikker 
av/påstigning for elvene 

 

 
For nærmere om sak prosjekt skolevei - trafikksikkerhet og politisk behandling, vises til vedtak  
i Form.skap sak 010/15 og sak Komm.styre sak 64/15. Det vises også til sak 126/16 Grunngitt spørsmål 
trygge skoleveier i kommunen.  
Kommunestyret bevilget i sak 74/16  kr 11.200,00 til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltakene 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Gjennomførte tiltak 2016 - 2017 
Fauske kommunale Eiendom har hatt ansvar for prosjektledelse og gjennomføring tiltakene, og har i 
tråd med den oppsatte prioriteringsliste gått i gang med gjennomføringen av de ulike tiltakene i tur og 
orden. De største tiltakene har vært oppbyggingen av et sammenhengende gang/sykkelveinett fra 
boligområdene Finneid skole i øst og fram til Vestmyra skole.  
 
Følgende tiltak er så langt gjennomført: 
 

1. Sammenhengende gang/sykkelvei fra Grønnåsveien via Hauanveien, videre fram til 
Gryttingveien/Hauan grendeskole, derfra gjennom boligfeltet i Hauan og fram til 
Kantlyngveien/Kvitlyngveien i Finneidlia. Total lengde på denne traseen er ca 2 km. 

 
2. Gang/sykkelvei fra Grønnåsveien og over myra fram Handelsparken. På baksiden er denne 

koblet til eksisterende gangvei mot kulvert under jernbanelinja og følger Eiaveien fram til 
kryssing av E 6 ved Nico krysset. 



 
3. Gang/sykkelvei fra kryss i Jernbanegata forbi parkeringsplass på stasjonsområdet og påkoblet 

Malmveien og følger videre Marmorveien fram til kryssing av E 6 ved Nico krysset. 

 
4. Jernbanebrua. Gangveien kommer opp en bakke og rett ut i Bremsebakken. Påkoblingen til 

denne er endret og ny gangvei svinger østover og går parallelt med Bremsebakken før en 
kommer til fotgjengerovergangen som er flyttet og blitt mer synlig. Fortau ned til 
Jernbaneområdet er oppgradert. 

 
5. Hegreveien - opparbeidelse kryssing fortau Hegreveien mot gang/sykkevei på nordsiden og 

gangfelt på tre steder.  

 
 

Tiltak nr 2, gang/sykkevei over Krokdalsmyra har vært langt mer omfattende enn først antatt. Dette 
både i forhold til kostnad og også mht. medgått tid til gjennomføring. Vanskelige grunnforhold har krevd 
ekstra grunnundersøkelser og prosjekteringsarbeid, og har medført at vi har vært nødt til å ta særskilte 
forholdsregler ved byggingen av denne veibiten. Det har også tatt mye tid å få spørsmålet om avståelse 
og kjøp av grunn avklart med Jernbaneverket/Rom eiendom og Coop Nordland. 
Pga konkursen med SA anlegg står det igjen en del mindre arbeider med opprydding, montering av lys, 
skilting mv før prosjektet kan defineres som endelig avsluttet.  
 
Gjennomførte prosjekter Statens Vegvesen 
 
Av delprosjektene som Statens Vegvesen har hatt ansvar for, er disse gjennomført: 

· Lysregulert overgang E6 - Nicokrysset 
· Lysregulert overgang Rv 80  Kirkeveien 
· Lysregulert overgang Rv 80 - Mølnveien 

 
 

Gjenstående kommunale tiltak   
 

1. Av større gjenstående tiltak er Erikstadvein og opparbeidelse fortau fra Helskarveien og fram 
til Badestrandveien det mest omfattende. Lengde på denne strekningen er ca 1 km. Prosjektet 
er ferdig prosjektert og klar for anbudsutlysning. Det er avholdt møte med alle berørte 
grunneiere og avtale om frivillig grunnavståelse er på plass. 

En nærmere beskrivelse av tiltaket med kostnadsoverslag følger som eget avsnitt i 
saksfremlegget.  
 

2. Omlegging av trafikkløsning Finneid skole. Denne er satt på vent i påvente av ny 
reguleringsplan for området.  

 
3. Ferdigstillelse oppbygging gangfelt Hegreveien samt skilting i området. Utbedring av veien 

etter byggeperioden Vestmyra skole. Forlengelse av fortau forbi idrettshallen og etablering av 
«Kiss and ride»  stopp ved Idrettshallen. 



 
4. Ferdigstille gang/sykkelvei Krokdalsmyra – opphøyet gangfelt over terminalveien pluss 

belysning  

 
5. Farvikbekken. Gang-/sykkelvei fra Mølnveien - Vestmyra boligpark. 

 
6. Gang- /sykkelvei langs E6 fra Løgavlveien- Hjemås 

 
 
 
Gjenstående prosjekter Statens Vegvesen 
 

1. Bussholdeplass E 6 Gartneriet 
2. Bussholdeplass Vatnbygdveien 
3. Nico krysset kulvert E6 

 
 
Erikstadveien – mulige alternative løsninger 
 
Etablering av fortau langs Erikstadveien, fra Helskarveien og fram til Badestrandveien er en del av 
kommunenes arbeid med trafikksikringstiltak. Strekningen har en lengde på i underkant av 1000 meter. 
Cowi as har hatt oppgaven med å prosjektere og beregne kostnadene av tiltaket. I forbindelse med 
arbeidet er det avklart at det vil være fornuftig å skifte ut eksisterende vannledning som ligger i samme 
trase som planlagt fortau. Vannledningen er av eldre dato. I tillegg er det vurdert kostnad for 
reetablering av Erikstadsveiens fulle bredde pga. at denne er av mindre god standard og har behov for 
ny asfalt. Kostnadsberegningen er levert i tre utgaver , hvor det er lagt til grunn ulike grader av 
oppgradering av eksisterende vei og gatelys/El –anlegg. Avhengig av hvilken grad av oppgradering av 
eksisterende anlegg kommunen velger, viser kostnadsberegningen at investeringsbehovet vil ligge 
mellom 12,8 og 17,2 mill. NOK eks mva.  Av dette utgjør kostnadene med etablering av fortau 3,9 mill 
 
Arbeidene forbundet med fortau langs Erikstadveien kan deles inn i fire hovedmomenter. Disse er: 

1. Fortau, nyetablering 
2. Vei, reetablering eller oppgradering. 
3. VA-anlegg, utskifiting av gammel vannledning og tilhørende kummer. 
4. Eksisterende anlegg for EL og gatelys. 

Nedenfor vises en sammenstilling av kostnadene beregnet for de ulike delene av arbeidet.  
 
 

     

  Kostnad  Sum     
       
 Fortau   kr       3 949 934     
 Vei**   kr       5 091 096     
 VA   kr       3 166 008     
 EL****   kr       1 382 070     
 Kryssing priv avkj   kr          172 500     
       



 Sum anl.kostnader   kr     13 761 607     
       
       
 Uforutsett, 10%   kr       1 376 161     
 Plan, prosj, adm, 15%   kr       2 064 241     
       
 Sum investeringskost    kr   17 202 009     
       
       
 ** Fjerning og reetablering med nytt forst.- og bærelag i hele veiens bredde  
       
 ***** Nye armatur og stolper.      
 Det er ikke tatt med anleggsbidrag til ISE for fjerning av eksist. stolper  
 og arbeid forbundet med dette og etablering av nytt el-forsyningsnett. 

 
Dette alternativet innbefatter full oppgradering av vei samt nytt armatur og lysanlegg. 
 
Avhengig av omfang på oppgradering vei og El-opplegg er det også lagt inn alternative 
forslag til løsning på henholdsvis 16,4 og 12,8 mill. 
 
Kostnadene til fortau og VA blir de samme uavhengig av hvilket alternativ som velges. 
 
I samråd med VA avdelingen er det lagt inn som en forutsetning at utskifting av 
vannledning må tas samtidig med etablering av fortau. Ledningstraseen vil havne under 
asfaltert areal på hele strekningen, og med gammel ledning må en anta at denne vil 
kreve en del vedlikehold og reparasjoner som vil være kostnadskrevende hvis dette må 
gjøres etter at den er lagt under asfalt. Det vil også være komplisert i ettertid å finne ny 
trase for legging av vannledning når denne må skiftes ut. 
 
Utgiftene ifm utskifting av VA er beregnet til 3.1 mill, disse kostnadene regnes ikke inn 
som del av trafikksikkerhetstiltakene men tas med i kommunens selvkostberegning.  

 

  
 

      

       
       

Økonomi - finansiering  
 

Status pr 25.08.17  
 
Tabellen nedenfor viser forbruk trafikksikkerhetstiltak pr. 25. aug.2017 sammenholdt med budsjett.   
Som det fremgår av oversikten vider denne et merforbruk på kr 3.578.000. Netto merforbruk 
medregnet, momskompensasjon, trafikksikkerhetsmidler og lånemidler utgjør kr 2.274.000. 
 
 
 

Ansvarsområde 
trafikksikkerhet 

Sum budsjett Sum regnskap  avvik 

    
Sum utg. 11.200.000,- 14.778.875,- 3.578.875,- 
    



    
Ref moms  -2.240.000,- -2.853.689,- -613689,- 
Tilsk. NFK  -545000,- -545000,- 
Bruk av lån 6.700.000,- 6.700.000,- 0 
    
Sum netto utg 2.260.000 4.534.468,- 2.274.468,- 

 
 
 
Prioritering og plan for gjennomføring gjenstående tiltak 
 
 
Rådmannen vil foreslå at arbeidet med gjennomføringen av trafikksikkerhetstiltakene fortsetter slik at 
en får ferdigstilt påbegynte prosjekter.  Det foreslås også at byggingen av fortau Erikstadveien klargjøres 
for oppstart, og at alternativet med full oppgradering av vei og lysarmatur velges. 
Når det gjelder prosjektene Farvikbekken, gang-/sykkelvei fra Mølnveien - Vestmyra boligpark og gang- 
/sykkelvei langs E6 fra Løgavlveien- Hjemås foreslås at disse settes på vent og vurderes gjennomført på 
senere tidspunkt.   
 
 
Beregnede kostnader gjenstående tiltak 
 
 

Kostnadsestimat gjenstående 
arbeider trafikksikkerhetstiltak 

budsjettforslag kommentar 

   
Fortau Erikstadveien 14.100.000,- 3.100.000,- er trukket fra 

belastes VA avdelingen og 
dekkes av  selvkost  

Hegreveien – utbedring av vei, 
oppbygd gangfelt, skilting 

 1.800.000,-  

Forlengelse fortau Hegreveien, 
«kiss and ride sone» 
Idrettshallen 

     450.000,-  

Ferdigstillelse gang/sykkelvei 
Krokdalsmyra 

     500.000,- Det er lagt et foreløpig 
dekke pga nødvendig 
forbelastning før 
asfaltering.  (450 m) 
Asfalt + belysning + 
opphøyd gangfelt 

Inndekking merforbruk     2.200.000,-  
Reservepost       200.000,-  
   
Sum kostnader eks mva 19.250.000,-  

 
Kostnadene ifm gjennomføring av resterende arbeid trafikksikkerhetstiltak innarbeides i budsjett for 
2018. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak - sum 19.250.000,- Når det gjelder finansiering av ny 
vannledning kr. 3,1 mill. finansieres dette i eget låneopptak innenfor vannområdet (selvkost). 
  
 



 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Rullering av Lønnspolitisk plan 2017 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Vedlegg: 
06.09.2017 Lønnspolitisk plan - gjeldende 1359357 

06.09.2017 Lønnspolitisk plan med forslag til endringer 1359358 

06.09.2017 Lønnspolitisk plan - revidert 1359359 
 
Sammendrag: 
 
I henhold til K-vedtak i sak 86/14 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og veiledende for 
lokal lønnsfastsetting i kommunen. Den skal rulleres og harmoniseres med sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
I henhold til Lønnspolitisk plans pkt 1.3.3 skal den lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en 
prosess mellom administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning. 
 
Den lønnspolitiske planen er justert iht. endringer i Hovedtariffavtale pr. 01.07.2017. 
 
Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket kursiv og tekst som er foreslått fjernet er 
gjennomstrøket. 
 
Endringene er utarbeidet i samarbeid med de Hovedtillitsvalgte. 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunens lønnspolitiske plan er justert i henhold til endringer i Hovedtariffavtale pr. 01.07.2017. 
 
I punkt 2.1 tilføyes målet om at alle ansatte i Fauske kommune skal ha minimum 80 % stilling innen 
utgangen av 2020. Dette i henhold til kommunestyrevedtak 198/16 
 
Punkt 2.4 anbefales endret for å få inn kommunestyrevedtak 198/19 hvor ansatte i turnus avlønnes med 
minimum lønn lik 8 års ansiennitet. Det samme fremkommer i punkt 2.7.2 for ansatte i kapittel 4. 
 
I punkt 2.4 anbefales det at rekrutteringsplanen også skal omfatte ufaglærte ansatte for 
grunnutdanning. Videre foreslås å fjerne prikkpunkt om lokale retningslinjer med formål om å øke antall 



heltidsansatte. Dette ikke er et personalpolitisk virkemiddel, men definerte rettigheter i 
hovedtariffavtalen.  
 
Punkt 2.6.5 fåreslås fjernet da ledere ikke får kompetanseavlønning på lik linje som ansatte i kapittel 4. 
For ledere i kapittel 3 ivaretas dette i lokale forhandlinger.  
 
Nytt under punkt 2.7.2 er en opplysning om når kompetanseavlønning første gang ble innført i Fauske 
kommune. Særskilt for lærere er at kompetansetillegg gis to ganger i året, hhv 1. januar og 1. august, jf 
HTA vedlegg 6.  
 
Videre foreslås punkt 3 endret til Veiledende for lønnsfastsettelse og underliggende skjema fjernet. 
Dette ivaretas i ny hovedtariffavtalen stillingsgrupper, stillingsbenevnelser og nivåinndeling.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 
1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
For øvrig er de ansatte sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsettingen og lønnsutviklingen. 
Videre skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune vil   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten, jf. kompetanseplanen 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og 
lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte 
likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 7, punkt 1. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
Det er en utfordring i kommune-Norge å beholde kvalifiserte arbeidstakere og å rekruttere 
nye.   
  
Utover lønn kan følgende personalpolitiske virkemidler anvendes:   

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Rekrutteringsplan 

o Lokal ansiennitetsfastsettelse  
o Rekruttere internt ved videreutdanning av egne ansatte/bindingstid  

 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltidsansatte:  

o Bruk av fortrinnsrett 
o Merarbeid 
o Utlysning av stillinger 
o Kompensasjon 

 Seniortiltak 
 

2.5 Likelønn  
 
Det er en målsetting for partene at: 

 Alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 Alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

opplæring og avansement 
 Det må ikke skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Avspasering,%20fleksitid%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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 Det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 Det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-
diskriminerende arbeidet. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til enhetens virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likestilling og likelønn 
 Kreditering for kompetanseavlønning 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:   tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr. 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som er delegert 
arbeidsgiverfunksjoner med blant annet budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til 
disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, 
retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som 

 Rektorer 
 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

2.6.5  Kreditering for etter-/videreutdanning for ledere 
 

 Kompetanseavlønning 
 For ansatte som får sin lønn i h.ht. hovedtariffavtalens kap 3.4.1 og 3.4.2 vises det til 

samme punkt i hovedtariffavtalen.  
 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
408 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.7.1 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det bla tas hensyn til stillingens kompleksitet og den 
enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.7.2 Kompetanseavlønning  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4   
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte skal lokalt avlønnes høyere pr. år enn stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune har vurdert aktuell utdanning som nødvendig for organisasjonen og 
skriftlig avtale om dette er inngått på forhånd 

 Videreutdanningen er relevant for nåværende stilling 
 

Ved nyrekruttering kan det tas hensyn til kompetanse som ansees som verdifull der det er 
søkt etter lavere utdanningsnivå enn søkeren har ved å tilby et flatt tillegg som 
kompensasjon.  
 
For ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgrupper/nivå A til E gjelder: 
 
Gruppe 1, stillinger uten særskilt krav om utdanning og fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger (fra 1.8.2017 gjelder det også for stillinger med krav om fagbrev og 1-
årig fagskoleutdanning) gis følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng/tilsvarende 3 måneders etter-/videreutdanning  kr   5 000 
 30 studiepoeng/ tilsvarende 6 måneders etter-/videreutdanning kr 10 000 
 60 studiepoeng/tilsvarende ett års etter-/videreutdanning    kr 20 000 

 
Gruppe 2, stillinger med krav om høgskoleutdanning og stillinger med krav om 
høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning gis følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng  kr   5 000 
 30 studiepoeng  kr 10 000 
 60 studiepoeng  kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til stillinger med krav om høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 
 

 Mastereksamen  Flyttes til stillinger med krav om mastergrad når  
utdanningen er en ytterligere spesialisering og relevant for 
jobben 

 
For alle grupper settes det et tak for uttelling ved 60 studiepoeng. 

 Kompetansetillegget legges på topp som et fast tillegg 
 

 

2.7.3 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 22 000,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  

 

2.7.4 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
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 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder i samarbeid med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
o Fra riksmeklingsmannens protokoll, kap V, pkt p: 

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av 
midler fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes 
inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som innehar funksjonen på det 
tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt godtgjørelse 
pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 22.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats pr år 
fremforhandlet i 2014: 

 Teamleder    kr.  22.000 ,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

2.8 Særskilt for studenter 
 
Studenter som kan dokumentere fullført deler av utdanningen, tilbys 
  

 1. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider med 2 års ansiennitet  

Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag  
 Legestudenter som har fullført 2. år får samme betingelser som 1. års 

sykepleier/vernepleierstudenter.  
 Legestudenter som har fullført 3. år lønnes tilsvarende som 2. års sykepleier- og 

vernepleierstudenter  
 
 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes som fagarbeider. 
 
Lærere uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes 
med 3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 
  



  Vedtatt i kommunestyret 29.9.2016 
  Sak 157/16 
 

3. Veiledende rammer for lønnsfastsettelse 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 4, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
 

 
Trinn 1 

 
Rådmann 

 Ingen bestemt øvre grense/rekrutteringshensyn.  
Minimum kr. 50.000 høyere enn høyeste lønte kommunalsjef 

 
Trinn 2 

 
Kommunalsjefer 

 Ingen bestemt øvre grense/rekrutteringshensyn.  
Stedfortreder for rådmann minimum kr. 25.000 høyere enn høyeste lønte kommunalsjef 

 
Stillinger med minimumsavlønning 

 
Trinn 3 

 
Seniorrådgiver  

 
kr 500.000,- 

 Spesielle krav til formal/realkompetanse og fagansvar. 
Heri inngår stillinger i rådmannens stab som er relatert til økonomi, personal, spesielle 
oppgaver, prosjekt og utvikling 

 
Trinn 4 

 
Enhetsleder 

 
kr 590.000  

 Differensiere ut fra kriterier som utdanning, fagansvar, lederansvar/årsverk, 
økonomi/budsjett, tverrfaglig samarbeid 

 
Trinn 5 

 
Rektor, styrer, 
avdelingsleder 
Kap 3.4.3 

 
kr 520.000,- 

 

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til å fravike fra retningsgivende rammer. 
 
Det vesentligste av kommunale arbeidstakeres lønnsutvikling vil fortsatt fastsettes i sentrale 
forhandlinger. Lokale forhandlinger og lokal lønnsfastsettelse vil være et supplement.  
 
 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 
1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten, jf. kompetanseplanen 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og 
lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte 
likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 7, punkt 1. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
Det er en utfordring i kommune-Norge å beholde kvalifiserte arbeidstakere og å rekruttere 
nye.   
  
Utover lønn kan følgende personalpolitiske virkemidler anvendes:   

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Ansiennitet 

o Alle ansatte i turnus i helse/omsorg lønnes minimum tilsvarende 8 års 
ansiennitet 

 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/bindingstid  
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltidsansatte:  

o Bruk av fortrinnsrett 
o Merarbeid, jf. Arbeidsmiljøloven §§ 14-4a og 14-9 
o Utlysning av stillinger 
o Kompensasjon 

 Seniortiltak 
 

2.5 Likelønn  
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

opplæring og avansement 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Avspasering,%20fleksitid%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-
diskriminerende arbeidet. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likestilling og likelønn 
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Rektorer 
 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

2.6.5  Kreditering for etter-/videreutdanning for ledere 
 

 Kompetanseavlønning 
 For ansatte som får sin lønn i h.ht. hovedtariffavtalens kap 3.4.1 og 3.4.2 vises det til 

samme punkt i hovedtariffavtalen. ‘ 
 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
408 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.7.1 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.7.2 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune. Det vil si at kun fullført utdanning etter denne dato kan gis kompetansetillegg for 
de som ikke automatisk innplasseres i ny stillingskode.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2 
 
Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte skal lokalt avlønnes høyere per år enn stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune har vurdert aktuell utdanning som nødvendig for organisasjonen og 
skriftlig avtale om dette er inngått på forhånd 

 Videreutdanningen er relevant for nåværende stilling 
 

Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Partsammensatt utvalg, sak 018/16. 
 
For ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1: 
 
Gruppe 1, stillinger uten særskilt krav om utdanning og fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning gis 
følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng  kr 20 000 
 60 studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant fagskoleutdanning: 

   Flyttes til «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig  
   fagskoleutdanning». 

 
Gruppe 2, stillinger med krav om høgskoleutdanning og stillinger med krav om 
høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning gis følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
For alle grupper settes det et tak for uttelling ved 60 fagskolepoeng/studiepoeng. 

 Kompetansetillegget legges på topp som et fast tillegg dersom den ansatte ikke 
kommer inn i ny stillingsgruppe  

 
Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 
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2.7.3 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 22 000,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  

2.7.4 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt godtgjørelse 
pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 22.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats pr år 
fremforhandlet i 2014: 

 Teamleder    kr.  22.000,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

2.8 Særskilt for studenter  
 
Studenter som kan dokumentere fullført deler av utdanningen, tilbys 
  

 1. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider tilsvarende 2 års 

ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført 2. år får samme betingelser som 1. års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført 3. år lønnes tilsvarende som 2. års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
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Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 

3. Veiledende rammer for lønnsfastsettelse 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 

 
 
Trinn 1 

 
Rådmann 

 Ingen bestemt øvre grense/rekrutteringshensyn.  
Minimum kr. 50.000 høyere enn høyeste lønte kommunalsjef 

 
Trinn 2 

 
Kommunalsjefer 

 Ingen bestemt øvre grense/rekrutteringshensyn.  
Stedfortreder for rådmann minimum kr. 25.000 høyere enn høyeste lønte kommunalsjef 

 
Stillinger med minimumsavlønning 

 
Trinn 3 

 
Seniorrådgiver  

 
kr 500.000,- 

 Spesielle krav til formal/realkompetanse og fagansvar. 
Heri inngår stillinger i rådmannens stab som er relatert til økonomi, personal, spesielle 
oppgaver, prosjekt og utvikling 

 
Trinn 4 

 
Enhetsleder 

 
kr 590.000  

 Differensiere ut fra kriterier som utdanning, fagansvar, lederansvar/årsverk, 
økonomi/budsjett, tverrfaglig samarbeid 

 
Trinn 5 

 
Rektor, styrer, 
avdelingsleder 
Kap 3.4.3 

 
kr 520.000,- 

 

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 



Revidert XXXX 
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 
1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten, jf. kompetanseplanen 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og 
lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte 
likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 7, punkt 1. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
Det er en utfordring i kommune-Norge å beholde kvalifiserte arbeidstakere og å rekruttere 
nye.   
  
Utover lønn kan følgende personalpolitiske virkemidler anvendes:   

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Ansiennitet 

o Alle ansatte i turnus i helse/omsorg lønnes minimum tilsvarende 8 års 
ansiennitet 

 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/bindingstid  
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 

 

2.5 Likelønn  
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

opplæring og avansement 
 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Avspasering,%20fleksitid%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-
diskriminerende arbeidet. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likestilling og likelønn 
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Rektorer 
 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
408 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.7.1 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.7.2 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune. Det vil si at kun fullført utdanning etter denne dato kan gis kompetansetillegg for 
de som ikke automatisk innplasseres i ny stillingskode.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte skal lokalt avlønnes høyere per år enn stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune har vurdert aktuell utdanning som nødvendig for organisasjonen og 
skriftlig avtale om dette er inngått på forhånd 

 Videreutdanningen er relevant for nåværende stilling 
 

Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Partsammensatt utvalg, sak 018/16. 
 
For ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1: 
 
Gruppe 1, stillinger uten særskilt krav om utdanning og fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning gis 
følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng  kr 20 000 
 60 studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant fagskoleutdanning: 

   Flyttes til «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig  
   fagskoleutdanning». 

 
Gruppe 2, stillinger med krav om høgskoleutdanning og stillinger med krav om 
høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning gis følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
For alle grupper settes det et tak for uttelling ved 60 fagskolepoeng/studiepoeng. 

 Kompetansetillegget legges på topp som et fast tillegg dersom den ansatte ikke 
kommer inn i ny stillingsgruppe  

 
Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 
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2.7.3 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 22 000,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  

2.7.4 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt godtgjørelse 
pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 22.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats pr år 
fremforhandlet i 2014: 

 Teamleder    kr.  22.000,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

2.8 Særskilt for studenter  
 
Studenter som kan dokumentere fullført deler av utdanningen, tilbys 
  

 1. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider tilsvarende 2 års 

ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført 2. år får samme betingelser som 1. års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført 3. år lønnes tilsvarende som 2. års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
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Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 

3. Veiledende rammer for lønnsfastsettelse 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i igangsatte 
bompengeprosjekter 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og rabattstruktur i 
tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) på rv. 80 Røvika-Strømsnes.  

2. Fauske kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om takstendring 
samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster på rv. 80 Røvika-Strømsnes. 
 

 
Vedlegg: 
14.08.2017 Bompengereformen - nytt takst- og rabattsystem i 

igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt og tilskuddsordningen 10 % 
takstreduksjon 

1357528 

 
Sammendrag: 
Det vises til kommunestyresak 056/17 der rådmannen redegjør for hovedtrekkene i regjeringens 
bompengereform samt Samferdselsdepartementets/Vegdirektoratets forslag til gjennomføring. 
Redegjørelsen i ovennevnte sak baserer seg på tilgjengelig informasjonen da saken ble fremmet. I 
etterkant har det tilkommet ny og endret informasjon mht. takstgrunnlag, størrelse på statlige tilskudd 
samt lokale politiske vedtak som kreves av for at Vegpakke Salten skal kunne motta slike tilskudd.  
 
Fauske kommune vil måtte vedta omlegging til ny takst- og rabattstruktur for prosjektet rv. 80 Røvika–
Strømsnes. Statens vegvesenVegdirektoratets frist for omlegging er 1.11.2017.  
 
Grunnlagsdokument for rv. 80 Røvika–Strømsnes er vedlagt.  
 
Saksopplysninger: 
Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til 
regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye 
systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I 
prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye 
systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som 
igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske 
myndigheter.  
 
Kommunestyret vedtok 22.6.2017 i kommunestyresak 056/17 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 23.5.2017.  
 
Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging til ny takst- og 



rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). ) på rv. 80 Røvika-Strømsnes. Statens 
begrunnelse for omleggingen til nytt rabattsystem er at dagens rabattsystem er komplekst og at man 
derfor ønsker en forenkling og økt kosteffektivitet mht. drift. En oversikt viser i følge Statens vegvesen 
Vegdirektoratet at svært mange bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene 
varierer nasjonalt fra 5 til 50 prosent. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av 
rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil i følge Statens vegvesen Vegdirektoratet 
innebære en betydelig forenkling av systemet. Stortinget ga tilslutning til ny, enhetlig takst- og 
rabattstruktur i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 med følgende hovedtrekk:  

· For nye prosjekter knyttes ingen rabattordninger til forskudd. 
· Eksisterende prosjekt gjennomgås med sikte på omlegging til ny struktur som følger:  

· Standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.  
· Brikkerabatten økes fra 10 til 20 % takstgruppe 1.  
· Ikke brikkerabatt for takstgruppe 2 pga. innføring av obligatorisk brikke. 

 
Saksgang:  

· Statens vegvesen utarbeider faglig grunnlag for takst.  
· Lokalpolitisk behandling/vedtak. 
· Vegdirektoratet fatter nytt takstvedtak.  

 
I tillegg ga Stortinget tilslutning til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor 
byområdene i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Følgende forutsetninger for å motta slike 
tilskudd er gitt:  

· Omlegging til enhetlig takst- og rabattstruktur. 
· Prosjekt under ett av de fem regionale bompengeselskapene.  
· Vise at takstene kan settes ned med ca. 10 pst.  
· Gjelder kun prosjekt på riksveg.  

 
Om ovennevnte tilskuddsording:  
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 «Tilskudd for 
reduserte bompengetakster utenfor byområdene». Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kr. 
Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordning er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er 
søknadsbasert. Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 
prosent i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilskuddet er videre ment å motivere 
bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Frist for å søke tilskudd var 1. april 
2017. Bompengeselskapene i nord søkte om tilskudd blant annet for prosjekt rv. 80 Røvika-Strømsnes. 
Prosjekt rv. 80 Røvika-Strømsnes har fått tilsagn om tilskudd på 3 mill. kr under forutsetning av at 
bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende:  

· Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene.  
· Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og 

rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-
2016)/Innst. 13S (2015-2016).  

· Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 prosent.  

 
Før tilskuddet kan utbetales må det derfor foreligge:  

A. Entydige vedtak fra berørte kommuner og fylkeskommuner om at prosjektet skal legge om til 
ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016).  

B. Vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene. 
C. Søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 prosent. Søknaden om 



takstendring må være godkjent av lånegarantisten(e).  

 
For å få utbetalt tilskudd for 2017, må kopi av ovennevnte vedtak og godkjent takstsøknad være sendt 
Vegdirektoratet innen 1. november 2017. Statens vegvesen er derfor avhengig av at kommunene og 
fylkeskommunene gjør sine vedtak i løpet av september/oktober d.å. 
 
Punkt B ovenfor ble vedtatt i kommunestyresak 056/17.  
 
Endringer i takster 
For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 30,2 mill. kr på rv. 80 Røvika-Strømsnes, bør 
taksten for lette kjøretøy være 30 kroner og tunge kjøretøy 46 kroner. Dette vil gi en beregnet inntekt 
på ca. 30,65 mill. kr. Det er beregnet ny takst der det er tatt hensyn til tilskuddsordningen. 
Bompengeinntekt er da redusert med ca. 10 % av anslag inntekt for 2018, kr 30,69. Tilskuddet er ca. 3 
mill. kr. Det vil si at bomstasjonen må ha inntekt på totalt kroner 27,69 mill. kr i 2018. Dette medfører at 
taksten for lette kjøretøy blir kr 27,-, og tunge kjøretøy kr 43,-. Rabatt etterskuddsvis på 20 % gir en takst 
på kr 21,6 for lette kjøretøy. Se vedlegg for nærmere detaljer om takstberegningen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 
Postboks 1403     Postboks 702 
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region nord Monica Kolberg / 75552899 16/295-8    14.08.2017 
     
      

BBoommppeennggeerreeffoorrmmeenn  --  nnyytttt  ttaakksstt--  oogg  rraabbaattttssyysstteemm  ii  iiggaannggssaatttt//ssttoorrttiinnggssbbeehhaannddlleett  
bboommppeennggeepprroossjjeekktt  oogg  ttiillsskkuuddddssoorrddnniinnggeenn  1100  %%  ttaakkssttrreedduukkssjjoonn  

Vi viser til våre tidligere brev av 13. september 2016 og 9. mai 2017, samt diverse 
korrespondanse. 
 
Med bakgrunn i at det er blitt gitt tilskudd til å redusere takstene med inntil 10 % i 
bompengeprosjektet rv. 80. Røvika – Strømsnes, i tillegg til omlegging av takst og 
rabattsystemet, sender vi over nytt grunnlagsdokument for den lokalpolitiske behandlingen. 
 
Økonomiseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Kolberg Monica 
Seniorrådgiver 
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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Grunnlagsdokument for rv. 80 Røvika – Strømsnes som gjelder 
omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet 
bompengeprosjekt og tilskuddsordningen 10 pst. takstreduksjon  

 
 

1. Bakgrunn 
Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S (2015-2016), samt Meld. St. 25 (2014-2015) har 
Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 
bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av 
lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene 
fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt 
som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske 
myndigheter.  
 
I dag benyttes to takstgrupper:  

 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig 
av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys.  

 Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som 
er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste 
campingbilene og enkelte andre større personbiler.  

 
I det nye systemet økes den generelle brikkerabatten fra 10 til 20 pst. for kjøretøy under 3500 kg og alle 
personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). 
Det legges ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i 
nytt system). Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil 
ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. 
 
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 Tilskudd for 
reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kroner. 
Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordningen er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er 
søknadsbasert. Hovedformålet med den nye ordningen er å redusere bompengebelastning for bilistene, 
men tilskuddet er også ment å motivere dagens bompengeselskaper til å slutte seg til bompengereformen 
som nå gjennomføres. I reformen skal dagens over 60 bompengeselskap omgjøres til fem nye regionale 
bompengeselskaper, samt legge om til ny takst- og rabattstruktur. Formålet er å kutte kostnader, slik at 
mer av bompenger går til å betale for veien og mindre går til drift og administrasjon. Målet er med andre 
ord å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 pst. i de prosjektene som mottar 
tilskudd.  
 
Tilsagn om årlig tilskudd setter krav til at bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende:  

 Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene.  
  Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og 

rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) / 
Innst. 13 S (2015-2016).  

  Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 pst.  
 
Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 
rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder rv. 80 Røvika – Strømsnes i Bodø og Fauske 
kommune i Nordland.  
 
Før tilskudd kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra Bodø kommune og Nordland 
fylkeskommune om at prosjektet skal legge om til nytt takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S 
Tillegg 2 (2015-2016), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale 
bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 pst. For å 
få utbetalt tilskudd for 2017, må kopi av ovennevnte vedtak og godkjent takstsøknad være sendt 
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Vegdirektoratet innen 1. november 2017.  
 
De to nevnte ordninger om omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordning henger sammen, og 
det anses som viktig at ordningene sees i sammenheng opp mot de lokalpolitiske vedtak og frister som 
gjelder.  
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2. Status for bompengeselskapets økonomi 
 
Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og 
finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte 
bompengemidlene. 
 
En omlegging av takst – og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og 
innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet 
i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette 
opp uheldige fordelingseffekter.  
 
Passeringsinntekter for 2015 er på 27,7 mill. kroner. Antall passeringer i 2015 er om lag 1,1 millioner 
lette kjøretøy og 0,1 millioner tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 23,4 kroner. 
Driftskostnader uten avskrivning er på rundt 2,6 mill. kroner Selskapet hadde et lån på 223,3 mill. kroner 
ved utgangen av 2015 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 4,05 % (fast rente). 
Nedbetalingstiden er satt til 2026. Viser for øvrig til tabell 1. 
 

Passeringsinntekter 27 741 507 kr. 
   
Kostnader eksklusiv avskrivninger 2 567 688 kr. 
   
Gjennomsnittlig inntekt per passering 23,43 kr. 
   
Lån per 31.12.2015 225 305 811 kr. 
   
Antall passeringer lette kjøretøy 1 076 933 
   
Antall passeringer tunge kjøretøy 107 019 
   
Forventet nedbetalingstid År 2026 
   
Effektiv rente (100 % sikring) 4,05 % 

Tabell 1 
 
Selskapets økonomi er vurdert som god, og prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent 
innkrevingsperioden på 15 år, det vil si nedbetalt etter dagen situasjon innen fristen. 
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3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 

 
3.1 Dagens bompengeopplegg 

 
 Antall bomstasjoner: 1 
 Plassering av bomstasjonen: rv. 80, hp 2, meter 8532 (ved Strømsnes) 
 Toveisinnkreving 

 
Kart 1: Kart over Bodø-området, som viser plassering av aktuell bomstasjon 
 
 

3.2 Dagens takster og rabatter 
 

 2015 2016 
 Lette kjøretøy 

(≤ 3,5 t) 
Tunge 

kjøretøy 
(> 3,5 t) 

Lette kjøretøy 
(≤ 3,5 t) 

Tunge 
kjøretøy 
(> 3,5 t) 

Takst (kr.) 26 52 28 56 
Rabatt etterskudd/eksternes brikker 10 % 10 % 10 % 10 % 
Rabatt etterskudd/eksterne brikker kr 23,40 46,80 25,2 50,4 
Rabatt forskudd 1 000 kr 20 % - 20 % - 
Rabatt forskudd 1 000 kr i kr 20,80 - 22,4 - 
Rabatt forskudd 2 000 kr - 20 % - 20 % 
Rabatt forskudd 2 000 kr i kr - 41,60 - 44,8 

Tabell 2 
 

3.3 Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2015 og 2016  
 
Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2015 og deler av 2016 (januar – september). 
 

 Inntekter (kroner) 
 2015 2016 (januar-september) 
 Gj.snitt/passering Totalt Gj.snitt/passering Totalt 
Lette 21,77 23 446 931 19 028 198 22,18 
Tunge 40,13 4 294 577 3 168 721 38,92 
Totalt 23,43 27 741 508    22 196 919 23,63 

Tabell 3 
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3.4 Antall passeringer, antall og andel uten brikke 
 
Tall fra Excel: «Vegpakke Salten AS – endelig oppfølging 2015» 
 
 Antall passeringer Med brikke Uten brikke Andel med Andel uten 
Lette 1 076 933 594 323 482 610 55,2 % 44,8 % 
Tunge 107 019 91 628 15 391 85,6 % 14,4 % 
Sum 1 183 952 685 951 498 001 57,9 % 42,1 % 

Tabell 4 
 
Tabellene punkt 3.5 og 3.6 viser andel 

 Med brikke 
o Lokal brikke med etterskuddsbetaling (10 % rabatt) 
o Ekstern brikke/andre bompengeselskap (10 % rabatt) 
o Lokal brikke med forskuddsbetaling (20 % rabatt) 

 Lette, forskudd: 1 000 kroner 
 Tunge, forskudd: 2 000 kroner 

o Brikke med fritak: 
 Autoriserte kjøretøy 
 Utrykningskjøretøy 
 Offentlig transport  
 Miljøkjøretøy/el-biler 

o Månedstak 
 

 Uten brikke 
o Betalende (ingen rabatt) 
o Ikke betalende 

 Ukjente 
 Avskrevet 

 
Det er enkelte mindre faktorer som ikke er med i regnestykket, som bidrar til noe usikkerhet i 
beregningene. 
 

3.5 Andel med og uten brikke for 2015 
 
Andel med og uten brikke (betalende og ikke betalende) for 2015. Korrigerte verdier for ikke betalende 
(uten brikke) 
 

2015 
 Andel med brikke Andel uten brikke 
 Etterbet.+ekstern Forskuddsbet. Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. 

Lette 8,0 % 43,0 % 2,1 % 2,0 % 0,1 % 42,1 % 2,7 % 
Tunge 31,4 % 50,1 % 2,0 % 2,0 % 0,1 % 8,9 % 5,5 % 

Tabell 5 
 
Prosentandelene i tabellen over er beregnet ut i fra tall i månedsrapportene (2015) til bompengeselskapet. 
I tillegg er det gjort noen antagelser. Tallene i rapportene fra bompengeselskapet skiller ikke mellom 
lette og tunge kjøretøy, kun totale antall passeringer for månedstak, timesregel, avskrivinger med mere.  
 
Tabellen viser også andel betalende og ikke betalende for passeringer med og uten brikke. Tallene er 
korrigert for å kunne beregne en riktigere gjennomsnittsinntekt per passering for 2015. Tallene er 
korrigert med 1,3 % og 4,1 % flere «ikke betalende» for henholdsvis lette og tunge passerende kjøretøy. 
Tallene blir ikke benyttet for å beregne ny takst. Til dette blir det benyttet tall for 2016 (januar-
september). Det vises for øvrig til avsnittet om usikkerheten i beregningene. 
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3.6 Andel med og uten brikke for 2016 

 
Andel med og uten brikke (betalende og ikke betalende) for 2016. Korrigerte verdier. 
 

2016 
 Andel med brikke Andel uten brikke 
 Etterbet.+ekstern Forskuddsbet. Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. 

Lette 12,7 % 50,7 % 2,6 % 2,2 % 0,1 % 27,3 % 4,4 % 
Tunge 26,0 % 57,8 % 13,9 % 2,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 

Tabell 6 
 
Prosentandelene i tabellen over er beregnet med tall for 2016 (januar-september). Også her er det i tillegg 
gjort noen antagelser. Tallene er korrigert med 3,5 % («ikke bet.») og 10,4 % («fritak») flere «ikke 
betalende» for henholdsvis lette og tunge passerende kjøretøy. Dette er en liten forenkling, da det er 
«ikke betalende» både for dem med og uten brikke. Verdiene blir benyttet videre for beregning av ny 
takst for lette og tunge kjøretøy. Korrigeringen av tunge kjøretøy har mindre betydning for videre 
beregning av ny takst. Det vises for øvrig til avsnittet om usikkerheten i beregningene. 
 

3.7 Oppsummering 
 
Følgende enhetstakster gjelder i 2016: 
 

 Lette kjøretøy 
(≤ 3,5 t) 

Tunge kjøretøy 
(> 3,5 t) 

Takst  28 56 
Rabatt etterskudd 10 % 25,20 50,40 
Rabatt forskudd 1 000 kr - 20 % 22,40 - 
Rabatt forskudd kr. 2 000 – 20 % - 44,80 

Tabell 7 
 
Tabellen viser at forskuddsavtaler gir 20 pst. rabatt gjelder både for lett og tunge kjøretøy. Trafikanter 
med gyldig AutoPASS brikke uten lokal avtale får 10 pst. rabatt. Regler for fritak følger til de enhver tid 
gjeldende takstretningslinjer samt presiseringer gitt av Samferdselsdepartementet.  
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4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 
 

4.1 Utgangspunkt for framtidig takst 
 

 Anslag passeringsinntekt 2017: 30,2 mill. kroner 
 Trafikktall for 2015 (ingen trafikkvekst er lagt inn i beregningene) 
 Rabatt: 20 % (kun for lette kjøretøy) 
 Andel betalende/ikke betalende basert på tall fra 2016 (januar-september) 
 Andel med brikke for tunge kjøretøy er 100 % 
 Økning i antall el-biler: 10 000 stykk (fra 2015 til 2017) 
 Ingen timesregel for bomstasjonen (opprinnelig innført ved en feiltakelse) 

 
Forutsetningene for beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik 
eksisterende takst, men noe høyere. Det bør bli tatt høyde for prisstigning (konsumprisindeksen til SSB). 
Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme rabatten som 
gjelder i dag (for de med forskuddsbetaling). Forskjellen er at de med ekstern brikke og 
etterskuddsbetaling med lokal brikke kun har 10 % rabatt. Dette betyr at den nye taksten må øke noe for 
å kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Dessuten vil andel med brikker sannsynlig 
øke noe. Flere og flere veger med bompengeinnkrevinger i Nord-Norge medfører noe større brikkeandel.  
Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette.  
 
Taksten ble endret 1. januar 2016, fra 26 til 28 kroner for lette kjøretøy og fra 52 til 56 kroner for tunge. 
Vi har derfor benyttet tall fra 2016 for videre beregning av ny takst for 2017. Antall passeringer er fra 
2015. 
 

4.2 Forslag til nye takster og rabatter 
 

Forslag til nye takster Takst Rabatt Rabatt (kr.) 
Lette kjøretøy (≤ 3,5 t) Kr. 30 20 % 24,0 
Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Kr. 46 - - 

Tabell 8 
 
Fordeling andel med brikke og uten brikke, betalende og ikke betalende. Verdiene er korrigert, som for 
dagens situasjon (2016), justert med frafall av «timesregel». 
 

 
Andel med brikke Andel uten brikke 

Betalende Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. 
Lette 64,4 % 3,8 % 0,0 % 0,1 % 29,5 % 2,2 % 
Tunge 90,8 % 9,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 

Tabell 9 
 
I 2016 ble det påbudt med brikke for tunge kjøretøy. Likevel er det noen som ikke betaler, muligens også 
på grunn av manglende brikke. For beregning av nye takster er det lagt til de samme verdiene for 
korrigering for «ikke betalende» i 2016. I tillegg er det tatt hensyn til at det for framtiden ikke er 
timesregel (2,2 % i 2016) for bomstasjonen. For tunge kjøretøy er dette trukket fra under «fritak» (med 
brikke) og for lette kjøretøy under «ikke betalende» (uten brikke). 
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4.3 Gjennomsnittsinntekt per passering med nye takster 
 

 Beregnede inntekter (kroner) 
Gj.snitt/passering Totalt 

Lette 24,09 26 180 715 
Tunge 41,75 4 467 747 
Totalt 25,67 30 648 461 

Tabell 10 
 

4.4 Følsomhetsvurdering av ulike takster 
 

 Takster (kr.) Beregnede inntekter (kr.) 
Alternativ Lette Tunge Lette Tunge Totalt 

1 29 46 25 308 024 4 467 747 29 775 771 
2 30 45 26 180 715 4 370 622 30 551 336 
3 30 46 26 180 715 4 467 747 30 648 461 
4 31 46 27 053 405 4 467 747 31 521 152 

Tabell 11: Inntekter for ulike takster 
 
For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 30,2 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy 
være 30 kroner og tunge kjøretøy 46 kroner. Dette vil gi en beregnet inntekt på ca. 30,65 mill. kroner.   
 

4.5 Ny takst tilknyttet tilskuddsordning  
 
Det er beregnet ny takst der det er tatt hensyn til tilskuddsordningen. Bompengeinntekt er redusert med 
cirka 10 % av anslag inntekt for 2018, kroner 30 685 000. Tilskuddet er cirka kroner 3 000 000. Det vil si 
at bomstasjonen må ha inntekt på totalt kroner 27 685 000 i 2018. 
 
Dette medfører følgende beregnede takster: 
 

 Lette kjøretøy 
(≤ 3,5 t) 

Tunge kjøretøy 
(> 3,5 t) 

Takst  27 43 
Rabatt etterskudd 20 % 21,6 - 

Tabell 13 
 
Med takstene kroner 27 for lette kjøretøy (kroner 21,60 med 20 % rabatt) og kroner 43 for tunge kjøretøy 
er inntekten beregnet til totalt kroner 27 740 000, kroner 23 563 000 for lette kjøretøy og 4 177 000 for 
tunge kjøretøy. 
 

4.6 Usikkerhetsfaktorer 
 
Med utgangspunkt i antall betalende og ikke betalende for de med og uten brikke for 2015, er det 
beregnet en gjennomsnitt inntekt per passering. For å få dette til å stemme med rapportert gjennomsnitt 
inntekt per passering, er andel «ikke betalende» korrigert. Det vil si at for lette og tunge kjøretøy er «ikke 
betalende» økt med henholdsvis 1,3 % og 4,1 %. For 2016 (tall for januar-september) er 
korrigeringsfaktoren 3,5 % for lette kjøretøy og 10,4 % for tunge. Andel tunge kjøretøy er forholdsvis 
lav og har ikke så stor utslag for beregning av ny takst og ønsket passeringsinntekt. Tallgrunnlaget for 
2016 (januar-september) er noe mer ufullstendig enn 2015, og gjør beregningene for 2016 noe mer 
usikker.  
 
Det er noe usikkerhet i tallgrunnlaget fra bompengeselskapet. Ved å sammenligne sammenlignbare tall, 
er det ikke alltid de stemmer overens med hverandre. Dette er tall bompengeselskapet har sendt oss på 
ulike tidspunkt i løpet av året. For eksempel kan oppgitt inntekt i månedsrapportene, oppsett i regneark 
og årsrapporten være ulike. Vi tar utgangspunkt i at tallene fra årsrapporten er mest korrekte. 
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Andel «ikke betalende» har gått ned vesentlig fra 2015 til 2016. Dette skyldes blant annet bruk av nye og 
bedre brikker og innkrevingsutstyr. 
 
Det er en andel «ukjente» passeringer i 2015, som først ble avskrevet i 2016. På samme måte vil 
passeringer i 2016 bli avskrevet først i 2017. I utgangspunktet vil dette utjevne seg, men variasjonen kan 
likevel ha betydning for usikkerheten i beregnet ny takst. 
 
Værforhold (snø- og solforhold) er også avgjørende for andel ikke betalende. Utstyret er nå justert for å i 
større grad unngå solblending.  
 
Generelt kan andel «ikke betalende» variere noe fra år til år, men vil framover sannsynlig være på 
omtrent samme nivå som 2016.  
 

 
Graf 1: Antall avskrivinger for 2015 og 2016 (januar-september) 
 
Trafikkveksten - andel passeringer har økt med 2,8 % fra 2015 til 2016 (sammenligner tall for månedene 
januar-september for årene 2015 og 2016).  
 
Fremtidig trafikkvekst er usikker, men vil sannsynlig være lav.  
Nærmeste tellepunkt (rv. 80 like vest for bomstasjonen og kryss med fv. 530) med kontinuerlige tellinger 
(nivå 1), viser at trafikkveksten er tilnærmet nesten null. 
 
Vi har valgt å benytte tall på antall passeringer for år 2015 for beregning av nye takster. 
 
I 2015 var det totalt 11 813 passeringer med el-bil. Dette utgjør cirka 1 % av det totale antall passeringer. 
Det var en markant økning i antall passeringer med el-biler fra juli til august i 2015. Dette har blant annet 
sammenheng med oppstart av bompengeinnkrevingen for Bypakke Bodø i oktober 2015. Antall 
passeringer med el-biler har økt med 104 % fra 2015 til 2016 (sammenlignet med tall for månedene 
januar-september). For hele året vil nok økningen i % være noe lavere. Utviklingen videre for el-biler fra 
2016 og 2017 er usikker, men vil lite sannsynlig ha den samme veksten som var fra 2015 til 2016.  
 
I beregning av framtidig takster er det antatt en økning på 10 000 passeringer med el-biler fra 2016 til 
2017. Dette med utgangspunkt i veksten for de 4 siste månedene i 2015 og 2016. Det vil si at antall 
passeringer med el-bil for de 3 siste månedene er antatt ut ifra antallet fra august 2016. Dette tilsvarer en 
økning på cirka 44 %. Det antas en tilsvarende økning fra 2016 til 2017 for beregning av ny takst. Disse 
antakelsene medfører en liten usikkerhet i beregningen. 
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Graf 2: Antall passeringer med EL-bil for 2015 og 2016. 
 
Økningen av antallet passeringer med elbiler er lagt til det totale antall passeringer for 2015. Økningen 
har derfor kun betydning for gjennomsnittsinntekt per passering. 
 
Oppsummering av usikkerheten er at det er mange mindre usikkerhetsmomenter i tallgrunnlaget for 
beregningene av nye takster. Usikkerheten trekker i ulike retninger, men totalt sett bør en ta hensyn til 
dette ved valg av nye takster. 
 

5. Oppsummering 
 
Prosjektet Rv. 80 Røvika - Strømsnes har i dag eget lokalt forskuddsavtale for rabatt på 20 pst. 
Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.  
Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som 
følge av omleggingen. 
 
Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette 
gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter 
rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen.  
Omleggingen baseres på lokalpolitiske vedtak.  
 
Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye 
regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens 
side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert 
rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første 
omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem.   
 
Beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men 
noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme 
rabatten som gjelder i dag (forskuddsbetaling). Forskjellen er at de med ekstern brikke og 
etterskuddsbetaling med lokal brikke kun har 10 % rabatt. Det betyr at den nye taksten må øke noe for å 
kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig 
ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Dette tilsier at for å nå oppgitt anslag for 
passeringsinntekt for 2017 på 30,2 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 30 kroner og tunge 
kjøretøy 46 kroner. Dette gir en beregnet inntekt på ca. 30,7 mill. kroner. 
 
Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. I prosjektet er det 
lagt til grunn flat takst, og brukerne (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil som tidligere nevnt 
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oppnå 20 prosent rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil ikke rabattsatsen på 20 prosent gjelde. 
Timesregel (kun bomringer/bypakker) inngår ikke i prosjektet grunnet fritaksordninger vil både svekke 
prosjektets inntektsside og øke administrasjons- og innkrevingskostnadene. Passeringstak på 60 i 
måneden vil fortsatt bestå. Dette er i tråd med rammene for omleggingen av takst- og rabattsystemet 
som skal i større grad brukes for å kompensere for lokale rabatter. Omleggingen skal ikke føre til en 
kostnadsomfordeling mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Det følger videre av nytteprinsippet 
at den som har nytte av vegprosjektet skal betale bompenger.     
 
Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt 
takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen for prosjektet rv. 80 Røvika – Strømsnes. Dette 
vil bli oversendt Bodø og Fauske kommuner og Nordland fylkeskommune i løpet av vinteren 
2017 for endelig lokalpolitisk vedtak. Forventet implementering med forbehold er vinter 2018.  
 
Det er opptil de folkevalgte å treffe endelig beslutning om takstnivå som samsvarer med 
trafikantenes kostnad og nytte, samt at utgangspunktet for omleggingen er at det er de samme 
inntektene som skal inn i prosjektet. Med andre ord, bompengeselskapets samlede inntekter og 
den offentlige finansieringsandelen skal ikke endres som følge av omleggingen. Det betyr at 
det ikke vil være behov for Bodø kommune, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune å 
fatte nye garantivedtak.  
 
Forslag til nye takster med nytt takst og rabattopplegg og tilskuddsordning: 
 

 Lette kjøretøy 
(≤ 3,5 t) 

Tunge kjøretøy 
(> 3,5 t) 

Takst             27 43 
Rabatt etterskudd 20 % 21,6 - 

Tabell 13 
 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12422     
 Arkiv sakID.: 17/2139 Saksbehandler: Therese Olsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
070/17 Formannskap 13.09.2017 

 
 
Fauske Hotell AS - avdeling Kaptein Larsen, Fauske - Søknad om skjenkebevilling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske Hotell As, avd Kaptein Larsen Fauske – org.nr: 915 662 471 gis bevilling for skjenking i gr. 1, 
2 og 3 på følgende vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Kafe, pub/bar, terasse med utgang fra kafe 
Type virksomhet: Kafe/kafeteris, pub og bar 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Styrer: Kim Tore Bjørnå 
Stedfortreder: Eskil Kristensen 
 
Bevillingperiode: 13.09.17 – 30.09.2020 
 

 
Vedlegg: 
16.08.2017 Søknad om skjenkebevilling 1357630 

27.06.2017 Eskil Kristensen, kunnskapsprøve i Alkoholoven - skjenkebevilling 1354523 

27.06.2017 Kim Tore Bjørnå, kinnskapsprøve i Alkoholloven - skjenkebevilling 1354524 
 
Sammendrag: 
Fauske Hotell har overtatt driften av Kaptein Larsen Fauske. I den anledning så har de fremmet søknad 
om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 
 
Kaptein Larsen holder til i Sjøgt. 68, Fauske. 
 
Saksopplysninger: 
I søknad er det gitt nødvendige opplysninger mht: 

1. Selskapet som søker bevillingen 
2. Type virksomhet 
3. Skjenkelokale 

 
Det foreligger nødveindig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte. Det er ikke 
framsatt noen merknader vedrøredne vandel fra noen av de involverte fra Skatteoppkreveren i Fauske, 
Nordland politidistrikt og Skatt Nord 
 
Alkohollovens §1-7 settes krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal 
godkjennes som styrer/stedfortreder.  Dette tilfellet er det fremlagt dokumentasjon på både styrer og 
stedfortreder om bestått kunnskapsprøve 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har vurdert søknaden og i henhold til våre alpkholpolitiske retningslinjer og funnet at det 
innstilles positivt i denne saken. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





















 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/11936     
 Arkiv sakID.: 17/2195 Saksbehandler: Ketil Hugaas 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
047/17 Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017 
071/17 Formannskap 13.09.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i Klungsetmarka 
skianlegg 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 01.09.2017 
Innstilling til formannskapet: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Søknaden innvilges ikke. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Søknad om støtte til ferdigstilling av rulleskianlegg foreslås innvilget med kr. 1.500.000,-. Det forutsettes 
at det blir universelt utformet og tilgjengelig for alle. 
Kostnadene bakes inn i økonomiplan og budsjettplanene for 2018. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
OPKU- 047/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 



 
Vedlegg: 
08.08.2017 Fauske IL - søknad av 04.11.15. 1357261 

08.08.2017 Fauske IL - søknad av 12.06.17. 1357262 
 
Sammendrag: 
 
Fauske IL Langrenn søker om et kommunalt investeringstilskudd, stort kr. 1.500.000.- for å 
sluttfinansiere prosjektet.  
 
Saksopplysninger: 
 
Det henvises til vedtak i OPKU, sak 021/16 av 11.01.16. samt vedtak i Formannskap, sak 039/16 av 
11.01.16. 
For å få en søknad om spillemidler godkjent, var det en foutsetning at finansieringen for 
rulleskiprosjektet var på plass.  
Saken ble den gang derfor vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 13, hasteparagrafen. . 
 
Det ble gitt kommunal garanti for låneopptak på kr. 2.0 MNOK. 
 
Fauske IL opplyser nå at de er kommet til et tidspunkt der man er nødt til å få på plass sluttfinanisering 
av prosjektet.  
Ut fra siste kjent priser og foreløpige tilbud fra entrepenører anslår man at det fortsatt mangler 1,5 
MNOK for å kunne realisere prosjektet 
på en forsvarlig måte. 
  
Se vedlegg. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmannen ønsker på forskjellig vis å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter i Fauske kommune, og 
er også klar over den store fleksible nytteverdien et slikt anlegg vil ha. 
 
At Fauske IL etter såpass lang tid nå signaliserer at prosjektet ikke er fullfinansiert er beklagelig. 
Likeså er det beklagelig at tidligere kalkyler enten grunnet prisstigning, eller at de bygger på manglende 
grunnlagsinformasjon, tilsier denne økningen i prosjektet. 
 
Det er dessverre ikke mulig å bevilge tilskudd i denne størrelsesorden innenfor eksisterende 
budsjettrammer. 
 
 
     
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





















 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/13489     
 Arkiv sakID.: 17/2432 Saksbehandler: Geir Mikkelsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
072/17 Formannskap 13.09.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av foreløpige konklusjoner fra 
arbeidsgruppen og arbeidet videre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 
2. Fauske kommune mener det er viktig at man videretutvikler region rådet til å bli en ennå 

sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele regionen 

 
 
Vedlegg: 
30.06.2017 Salten Regionråd - SR-sak 26/17 Regionrådets rolle og fokus 1355037 

04.07.2017 Salten Regionråd - SR-sak 2617 Regionrådets rolle og fokus 1355038 

30.06.2017 SR-sak 2617 - Regionrådets rolle og fokus 1355039 

30.06.2017 SR-sak 2617 - Vedlegg Diskusjonsnotat 1355040 

30.06.2017 SR-sak 2617 - Vedlegg Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og 
fokus 

1355041 

30.06.2017 SR-sak 2617 - Vedlegg Saltenstrategier_2016-2020_endelig 1355042 

30.06.2017 Regionrådets rolle og fokus - notat med innspill i SR-sak 2617 08062017 1355043 
 
Bakgrunn:  
 
Salten regionråd har hatt en arbeidsgruppe i gang med å se på den fremtidige rolle og fokus til Salten 
Regionråd. Arbeidsgruppen som ble nedsatt har levert sine anbefalinger som nå bes behandlet i de 
respektive kommunestyrer.  
 
Det vises til vedlegg A: SR – sak 26/17 Regionrådets rolle og fokus. 
 
I arbeidgruppens forslag til endringer foreslås følgende endringer: 
 

· Gå fra 4 lunsj til lunsj møter til 2 lunsj til lunsj og to heldagsmøter med mål om å spare tid og 
penger 

· Mindre endringer i organiseringen først og fremst knyttet til de ulike betegnelser som brukes 
på styringsorgan og stillinger innen Salten Regionråd.  

· Samtidig anbefales opprettelse av to nettverk: Ordførerkollegiet og Rådmannskollegiet 
(eksisterer allerede). 

· Innføring av budsjettrutiner som er bedre harmonisert med kommunenes 
økonomiplanprosesser og gir kommunene bedre oversikt og større forutsigbarhet i egen 
planlegging 

I tillegg vil arbeidet med oppdatering og endring av vedtektene til regionrådet fortsette fremover. 



Arbeidsgruppen vil også jobbe videre med å se på hvilke områder regionrådet skal ha fokus på videre og 
hvilke samarbeid man skal ha i framtiden. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
I regionrådets vedtak om «Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» (sak behandlet også i 
kommunetstyret) ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på regionrådets rolle og fokus 
fremover.  
 
I mandatet lå det å vurdere regionrådets drift og aktiviteter blant annet med formål om å klargjøre 
regionrådets rolle og undersøke eventuelle driftsforbedringer i rådets arbeidet. 
 
Arbeidsgruppen som har vært ledet av Ordfører i Beiarn kommune med Rådmannen i Bodø kommune 
som medlem har siden gjennomført tre arbeidsmøter. Resultatet av diskusjoner legges således fram 
med følgende forslag til endringer i regionrådets struktur: 
 

a. Frekvens 
· Regionrådsmøtene endres fra 4 lunsj til lunsj møter til 2 lunsj til lunsj samt 2 heldagsmøter 

med formål om å spare tid og penger 
· Saltentinget gjennomføres en gang pr valgperiode 

b. Organiseringen 
· Regionrådet er øverste organ i regionrådet mens arbeidsutvalget endrer navn til «Styret» 
· To nettverk etableres utenom Regionrådet og Styret, et ordførerkollegium og et 

rådmannskollegium (dette eksistere allerede i dag) 
· Tittelen «sekretariatsleder» endres til «daglig leder» 
· Vedtekter til rådene til «Salten Friluftsråd» og «Salten Kultursamarbeid og styret til «Felles 

ansvar endres for bedre å reflektere at dette er rådgivende organer: Fullmaktene til å binde 
opp SR økonomisk og organisatorisk ligger i regionrådet. 

c. Budsjettrutiner og finansiering 
· Endres for å harmonisere bedre med kommunenes økonomiplanprosesser og gi kommunene 

bedre oversikt og større forutsigbarhet 

Saksbehandlers vurdering: 
 
Foreløpig er arbeidet i arbeidsgruppen som ønskes forankret i de respektive kommunestyrer av relativt 
operativ / funksjonell karakter.  
 
De foreslåtte konklusjonene mener rådmannen ikke er utfordrende å anbefaler at kommunestyret i 
Fauske slutter seg til.  
 
Som en forlengelse av det arbeidet som nå er gjort skal det avholdes ytterligere arbeidsmøter hvor fokus 
og samarbeidsområder skal diskuteres, og evt. identifiseres. 
 
Når det gjelder rolleavklaringer bør det videre arbeidet forsøke å nå en konklusjon rundt flere andre 
forhold: 
 

· Hvordan kan Regionrådet spisses ennå mer som regionalt politisk verksted? 
· Hvordan bør kommunene i større grad sette dagsorden, og våre i forkant i viktige regionale 



saker slik at det ikke bare blir å svare på «høringer»? 
· Hvordan kan man gjennom Regionrådet sikre en ennå mer felles regional stemme utad i 

viktige saker for vår region? 

Viktige samarbeidsforhold som det er naturlig å tenke seg å være regionale utfordringsområder for 
kommunene i fellesskap – bør knytte seg til følgende hovedområder:   
 

· Samferdselsløsninger  
· Næringsutvikling i et regionalt perspektiv 
· Helse / spesialisthelsetjeneste versus kommunl helstjeneste 
· Mineralnæringen 

Det er nok en erkjennelse at vi i en del sakskomplekser innenfor disse områdene i ennå større grad enn i 
dag, må stå frem med en felles stemme.  
 
Sett fra et rent rådmannsperspektiv bør man også løfte inn saker omkring administrative funksjoner 
hvor det åpenbart kan finnes synergier ved å jobbe tettere sammen blant annet innenfor områdene IKT 
(digitale løsninger), lønn, økonomi og regnskap. 
 
Eventuelle administrative samarbeid bør i hovedsak basere seg på en «vertskommune» modellen i evt. 
fremtidige samarbeidsprosjekter. Dette er det mest ryddige, og enkleste å håndtere i forhold til styring 
og kontroll. Selv om dette er outsourcing av formell makt fra en rådmann til en annen, er det 
ansvarsmessig veldig tydelig ordning.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 8. juni 2017  

 
Sak: SR-sak 26/17 
 Regionrådets rolle og fokus  
 
Enstemmig vedtak: 

Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus med de 
innspill som kom i møtet sendes ut til kommunene for behandling. 

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017. 

 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: fredag 30. juni 2017 11.21 
Til: Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål 

kommune; Hamarøy kommune; Meløy kommune; Saltdal kommune; 
Steigen kommune; Sørfold kommune 

Kopi: postmottak@rodoy.kommune.no; Eirik Andre Hopland; Geir Mikkelsen; 
Hege Sørlie; Helge D. Akerhaugen; Ole Petter Nybakk
 (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no) 
(ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no)
 (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no); Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; 
Tordis S. Langseth; Ørjan Higraff; Kitt Grønningsæter 
(kg@rodoy.kommune.no); Heidi Robertsen; Petter J. Pedersen 

Emne: Salten Regionråd - SR-sak 26/17 Regionrådets rolle og fokus 
Vedlegg: SR-sak 2617 - Vedtak - Regionrådets rolle og fokus.pdf; SR-sak 2617 - 

Regionrådets rolle og fokus.pdf; SR-sak 2617 - Vedlegg Diskusjonsnotat.pdf; 
SR-sak 2617 - Vedlegg Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og 
fokus.pdf; SR-sak 2617 - Vedlegg Saltenstrategier_2016-2020_endelig.pdf; 
Regionrådets rolle og fokus - notat med innspill i SR-sak 2617 08062017.pdf 

 
Til kommunene i Salten 
 
Salten Regionråd har i møte den 8. juni 2017 behandlet sak om regionrådets rolle og fokus i SR-sak 
26/17. 
 
Vedlagt følger 

 Særutskrift av vedtak i SR-sak 26/17 

 Saksfremlegg SR-sak 26/17 

 Vedlegg tilknyttet SR-sak 26/17 

 Notat med de innspill som framkom i regionrådets møte 
 
Vi ber om at saken tas opp til behandling i kommunestyrene i løpet av tidlig høst 2017.  
 

Vi imøteser en tilbakemelding fra kommunestyrets behandling innen 16. oktober 2017. 
 
Dokumentene sendes kun elektronisk. 
 
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder  
 
Tlf: +47 75 54 86 02 
Mobil: +47 936 15 198 



Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø   
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
kjersti.bye.pedersen@salten.no   
www.salten.no  
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SR-sak 26/17 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS 
  

Bakgrunn 

Prosessen med å gjennomgå og se på regionrådets rolle og fokus startet i september 2016. 
Ei arbeidsgruppe, ledet av Monika Sande, ble nedsatt for å jobbe med saken.  

Regionrådet gjorde følgende vedtak i sitt møte i november 2016 i SR-sak 51/16: 
 
«Regionrådet tar diskusjonsnotatet til orientering og ber arbeidsgruppen om å jobbe videre 
med å gjennomgå regionrådets virksomhet i tråd med de innspill som framkom i møtet. 
 
Regionrådet ber om at det legges fram en ny sak i regionrådets møte i juni 2017, med en 
underveisrapportering i regionrådets møte i februar 2017.» 
 
I perioden 9. mars til 18. mai har sekretariatsleder i Salten regionråd besøkt alle 
kommunestyrene, foruten Steigen, for å orientere om regionrådets virksomhet og prosessen 
rundt regionrådets rolle og fokus. I tillegg har leder og sekretariatsleder vært i Rødøy 
kommunestyre for å gi en generell orientering om regionrådet.  

 

Beskrivelse  

Det er framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover, herunder 
en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med formål å klargjøre regionrådets 
rolle og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter. 

Sekretariatsleder har vært i kommunestyrene for å orientere om virksomheten til Salten 
Regionråd. I kjølvannet av dette har kommunene hatt mulighet til å komme med innspill til 
regionrådet. Saltdal kommune har behandlet saken formelt, og gitt innspill til saken. 
Innspillene følger vedlagt.  

Arbeidsgruppen har diskutert regionrådets rolle og fokus fremover, og legger fram følgende 
forslag til endringer i regionrådets struktur: 

 
1. Frekvens på regionrådsmøtene: 

a. Det anbefales å gjennomføre to dagsmøter og to «lunsj-til-lunsj»-møter pr. år 
med følgende struktur på møtene:  

• Februar og november – dagsmøter – legges til Bodø  
• Juni og september – «lunsj-til-lunsj»-møter – legges rundt om i 

regionen 
 

2. Frekvens på Saltentinget: 
a. Det anbefales å gjennomføre Saltentinget én gang per valgperiode. 
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b. Det er viktig at temaer som tas opp er dagsaktuelle og relevante for 
kommunene. 

c. Man bør forsøke å legge folkevalgtopplæring i regi av fylkesmannen til en av 
dagene på Saltentinget. På denne måten gjøres Saltentinget til en relevant 
arena for kommunene som også kan forsvares ut i fra et økonomisk 
perspektiv. 
 

3. Endringer i organiseringen: 
a. Øverste organ skal fortsatt være regionrådet 
b. Styret (som i dag benevnes Arbeidsutvalget), er et organ med formell 

kompetanse, bestående av både ordførere og rådmenn. Det anbefales at 
dette organet i fremtiden benevnes som «Styret» i Salten Regionråd. Dette gir 
en riktigere «bilde» av det formelle ansvaret til styret, og er i tråd med 
hvordan kml. § 27 benevner det interkommunale styret som denne 
bestemmelsen bygger på. 

c. Det bør etableres to nettverk utenom Regionrådet og Styret; ordførerkollegiet 
(politisk) og rådmannskollegiet (administrativt). Rådmannskollegiet er allerede 
operativt i dag, og møtes foran hvert regionrådsmøte og ved behov. Det 
anbefales at ordførerkollegiet finner sin egen form og konstituerer seg selv. 
Det er naturlig at leder av regionrådet og leder av regionrådets styre, også 
leder ordførerkollegiet. Sammensetningen av styret bør diskuteres, men leder 
og nestleder av regionrådet, samt leder av rådmannsutvalget bør ha fast 
plass i styret.   

d. Tittelen «sekretariatsleder» anbefales endret til «daglig leder». Dette bidrar i 
større grad til å klargjøre hvilket ansvarsområde daglig leder har, som øverste 
administrative leder for virksomheten. 

e. Rådene til Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og styret til Felles 
Ansvar er rådgivende organer uten formell kompetanse til å binde opp SR, 
økonomisk eller organisatorisk. Dette bør framkomme i vedtektene til de ulike 
samarbeidene.  

• Faglig leder har det faglige ansvaret i de ulike samarbeidene, samt 
ansvaret for å følge opp prosjekter og den daglige driften for det 
enkelte samarbeid. Tidligere tittel har vært daglig 
leder/koordinator/prosjektleder. Det anbefales at framtidig tittel endres 
til «faglig leder» for alle tre samarbeidene. 

• Øvrige ansatte underlagt samarbeidene tituleres «prosjektleder», eller 
med en tittel som er i tråd med ansvarsområdet til stillingen. 

f. Det bør foretas en helhetlig gjennomgang av vedtektene til hele regionrådets 
virksomhet og vurdere å foreslå endringer der det er behov. Forslag til 
vedtektsendringer legges fram for regionrådet høsten 2017. 

 
4. Budsjettrutiner og finansiering: 

I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. 
oktober. De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik 
at de økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) 
fastsettes gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i 
novembermøtet behandler detaljert budsjett for kommende år innenfor de 
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økonomiske rammer som da er vedtatt. For de øvrige samarbeidene som er 
underlagt Salten Regionråd fastsettes budsjettrammen for kommende år i 
regionrådets junimøte. Detaljerte budsjett fastsettes i september eller 
novembermøtet.  
 
For regionrådet som virksomhet og med arbeidsgiveransvar for 9 ansatte, gir denne 
budsjettrutinen god forutsigbarhet. For kommunene kan dette oppleves som 
utfordrende da kommunene opplever at de blir bundet opp til de vedtak som gjøres 
av regionrådet for kommende år, og at de da må skjære ned i egne budsjett og 
tjenestetilbud. 
 
I «Strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» er det foreslått nye budsjettrutiner. 
Det anbefales at regionrådets budsjettrutiner endres i tråd med disse anbefalingene, 
og at vedtektene til regionrådet og de ulike samarbeidene endres i tråd med dette.  

 
 

5. Regionrådets fokus framover: 
a. Regionalpolitisk fokus og utviklerrollen 

• Saltenstrategiene bør danne grunnlaget for hvilket fokus regionrådet 
skal ha framover. Saltenstrategiene skal være retningsgivende for det 
regionale utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom regionrådet 
og kommunene.  

• Kommunene bør videre definere behovet for hvilke oppgaver og fokus 
regionrådet skal ha framover. I tillegg bør regionrådet rigges slik at 
man kan håndtere saker som kommer «adhoc» ut fra behov og 
pågående prosesser, både lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 

b. Være i forkant politisk 
• Regionrådet bør sette dagsorden i større grad enn tidligere og være politisk 

aktiv på ulike arenaer hvor det er viktig for Salten å få gjennomslag for sine 
prioriteringer. Det bør defineres hvilke arenaer man har en fast 
tilstedeværelse på. Eksempel på dette kan være at Salten skal være politisk 
representert på hvert fylkesting, både for å orientere om saker det er naturlig 
å orientere om, men også for å snakke mer uformelt med fylkesråd, fylkesting 
og øvrige.  
 

6. Hvilke samarbeid skal vi ha i framtiden? 
a. Regionrådet bør med bakgrunn i Saltenstrategiene, de innspill som er 

kommet fra kommunene, og de diskusjonene som har vært underveis i 
prosessen i regionrådet, ta stilling til hvilke saker og samarbeid regionrådet 
skal ha fokus på i framtiden.  

Det vil gjennomføres en workshop i regionrådets møte hvor regionrådet får anledning til å 
diskutere de ulike forslagene, for så å komme med en anbefaling til regionrådets framtidige 
rolle og fokus. Anbefalingen vil deretter sendes ut til kommunene for innspill, før saken 
legges fram for endelig behandling til høsten. 
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Vurdering 

Det er framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover, herunder 
en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med formål å klargjøre regionrådets 
rolle og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter. Prosessen startet i september 2016, og 
ei arbeidsgruppe ledet av Monika Sande, ble nedsatt for å jobbe med saken. 
Arbeidsgruppen har hatt 4 møter, og saken har vært i regionrådet i september og november 
2016, og som orienteringssak i februar 2017. 

Sekretariatsleder har siden forrige regionrådsmøte vært i kommunestyrene for å orientere 
om virksomheten til Salten Regionråd. I kjølvannet av dette har kommunene hatt mulighet til 
å komme med innspill til regionrådet. Saltdal kommune har behandlet saken formelt, og gitt 
innspill til saken. Innspillet følger vedlagt. 

Arbeidsgruppen har diskutert regionrådets rolle og fokus fremover, og legger fram 
overnevnte forslag til endringer i regionrådets struktur, til diskusjon. Det legges opp til 
workshop i regionrådets møte hvor regionrådet får anledning til å diskutere de ulike 
forslagene, for så å komme med en anbefaling om regionrådets framtidige rolle og fokus.  

Anbefalingen sendes ut til kommunene for innspill, før saken legges fram for endelig 
behandling i regionrådet til høsten. 

 

Forslag til vedtak: 
Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus sendes ut til 
kommunene for behandling. 

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017. 

 

Bodø, den 31.05.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
Vedlegg: 
Diskusjonsnotat 
Innspill fra Saltdal kommune 
Saltenstrategier 2016-2020   
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Diskusjonsnotat – Regionrådets rolle og 
fokus 
 
Som følge av at “Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten” er vedtatt, innspill fra 
Arbeidsutvalget i Salten Regionråd og innspill fra Steigen kommune (SR-sak 49/16a ), er det 
framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover. Herunder en 
gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på 
eventuelle effektiviseringsmuligheter. 
 
En arbeidsgruppe ble nedsatt av regionrådet i september, for å jobbe med saken. Arbeidsgruppen 
har vært ledet av Monika Sande og har bestått av følgende personer: 
 
Monika Sande   Ordfører Beiarn kommune   
Lars Kr. H. Evjenth  Ordfører Sørfold kommune   
Jan-Folke Sandnes  Ordfører Hamarøy kommune   
Hege Sørlie   Rådmann Meløy kommune   
Rolf-Kåre Jensen  Rådmann Bodø kommune   
 
Arbeidsgruppen har hatt to møter i sakens anledning og legger med dette frem følgende 
diskusjonsnotat for Salten Regionråd: 
 
Innledning 
Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan mellom de 9 kommunene i 
Salten, organisert etter kml. § 27 (eget rettssubjekt). Som en del av regionrådets virksomhet finner 
vi Felles Ansvar i Salten, Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd. Salten Regionråd har til 
sammen 9 ansatte i sekretariatet, fordelt på 8,5 årsverk. Sekretariatet ledes av sekretariatsleder 
som er øverste administrative ansvarlig.  
 
Salten Regionråd har 18 ordinære medlemmer bestående av ordfører og opposisjonsleder fra hver 
kommune. I tillegg møter administrasjonssjefen med tale- og forslagsrett. For hver valgperiode 
velges det en leder og nestleder, i tillegg til leder av rådmannsutvalget. Disse er hhv Petter Jørgen 
Pedersen (ordfører i Gildeskål), Ida Maria Pinnerød (ordfører i Bodø) og Hege Sørlie (rådmann i 
Meløy kommune). 
 
Salten Regionråd har vært – og er fortsatt – viktig for det politiske samarbeidsklimaet mellom 
kommunene i Salten. Ved at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har felles strategier for det 
regionale samarbeidet, bidrar dette til et godt samarbeidsklima, noe som ikke minst er viktig når 
felles saker skal frontes utad. Regionrådet har siden etableringen i 1989 vært en arena hvor 
kommunene har tatt opp ulike saker og problemstillinger, og hvor muligheter for et mer formalisert 
samarbeid på aktuelle områder har vært diskutert. 56 samarbeid er til sammen initiert gjennom 
regionrådet, eller hvor regionrådet har bidratt til å støtte opp omkring samarbeidene, hvorav 20 
fortsatt eksisterer og er formalisert i ulike selskaps- og samarbeidsformer. I tillegg er en fremtidig 
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samarbeidsløsning innenfor destinasjonsorganisering i reiselivsnæringen fortsatt i prosess og 
forventes og tre i kraft i 2017 så fremst kommunene slutter seg til denne.  
 
Endrede rammebetingelser 
Det har ikke vært gjort organisatoriske endringer i Salten Regionråd siden etableringen i 1989. 
Flere nye samarbeid har imidlertid kommet til og er underlagt regionrådet, herunder Salten 
Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. Samtidig har de eksterne 
rammebetingelsene endret seg i stor grad for kommunene, som er eiere av regionrådet. Dette har 
medført at kommunene har helt andre forutsetninger i dag enn for noen år tilbake: 
 

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

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

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

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

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

Utøvelse av eierskap: 

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

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

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

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

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

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

o Politiske samarbeid 
o Administrative samarbeid 

Utviklerrollen / påvirkning utad  

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

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

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

til de saker som tas opp i regionrådet 

Organisering og finansiering 

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



Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

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

 

Forslag til videre prosess: 

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

orientere om regionrådet og for å få innspill 

 
 
 
 
 



 

Saltdal kommune  
Rådmannen 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon  
Kirkegt. 23, 8250 Rognan  75 68 20 00  
  Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@saltdal.kommune.no www.saltdal.kommune.no 75 68 20 01 972 417734 
 

SALTEN REGIONRÅD 
Postboks 915 
8001  BODØ 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/1274 Christin Kristensen, tlf.: 75682018 08.05.2017 

 

Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus 

Saltdal kommunestyret har behandlet ovennevnte sak som sak 25/17 i møte 4. mai 2017. 
 
Kommunestyret har vedtatt følgende innspill til høringsnotatet: 

- Større samarbeid om prosjekter som er viktig for regionen. 
- Salten strategier bør få en bedre forankring i kommunen ved at de innarbeides som en del 

av kommuneplanens samfunnsdel. 
- Viktige saker som skal opp i regionrådet bør komme så tidlig at de kan drøftes i 

kommunestyret før regionrådsmøtet 
- Viktig å ha et utstrakt samarbeid mellom kommunene for å unngå spørsmål om 

sammenslutning 
- Viktig å legge stor vekt på samferdsel og videreføre samferdselsprosjektet i regionrådet 
- Kommunestyret tar ikke stilling til om det skal være et arbeidsutvalg eller styre i Salten 

regionråd. 
- Det er viktig at politiske saker initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og 

ikke omvendt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Kristensen 
Organisasjonsrådgiver  
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Saltdal kommune Arkiv:  026 
Arkivsaksnr:  2017/1274-2 
Saksbehandler:  Christin Kristensen 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 58/2017 24.04.2017 
Kommunestyre 25/2017 04.05.2017 
 
Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus 
 
Foreliggende dokumenter: 
1 Regionråd rolle og fokus 
2 Regionråd diskusjonsnotat rolle og fokus 
3 Regionråd vedtak 41-16 
 
Sakens bakgrunn 
I kommunestyremøtet 22. mars hadde sekretariatsleder Kirsti Bye Pedersen en orientering om 
Regionrådet generelt og om regionrådets fremtidig rolle og fokus.  I møtet ble det gitt noen 
muntlige innspill fra kommunestyrets medlemmer.   
 
Det er likevel gitt signaler om at det ønskelig at politikerne kan gi flere innspill i form av et 
politisk vedtak. 
 
Som grunnlag for å kunne gi innspill, vises det til vedlagte diskusjonsnotat.  Det stilles en del 
spørsmål på notatets side 4 under følgende hovedpunkter: 

- Utøvelse av eierskap 
- Utviklerrollen/påvirkning utad 
- Organisering og finansiering 

 
Under punktet om eierskap er det også tatt med ett punkt om utvikling av fremtidig 
administrativt samarbeid mellom kommunene.  Rådmannen tar dette opp i strategisk ledergruppe 
for å gi tilbakemelding om samarbeidsområder som kan være aktuelt. 
 
Vurdering 
Ettersom de spørsmålsstillingene i notatet er i hovedsak politiske emner, legger rådmann fram 
saken uten innstilling og inviterer politikerne å avgi innspill ang. regionrådets fremtidig rolle og 
fokus. 
 
Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
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Formannskaps behandling i møte den 24.04.2017: 

Behandling 

 

Vedtak 

Saken ble drøftet.  Notat vedr. innspill fra formannskapet legges ved til kommunestyrets 
behandling. 

Kommunestyres behandling i møte den 04.05.2017: 

Behandling 

Kjell Krüger foreslo et tilleggspunkt i notatet. 

Det er viktig at politiske saker initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og ikke 
omvendt. 

Kommunestyret tar ikke stilling til spørsmålet om det skal være et arbeidsutvalg eller styre i 
Regionrådet. 

 

Vedtak 

Enstemmig vedtak: 

Fremlagte notat med ovennevnte tilføyelser sendes til Salten regionråd som kommunens innspill. 
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Saltenstrategier 2016 til 2020  

 

 

Forord: 
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet til 
det regionale samarbeidet i Salten. Formålet med å ha en strategiplan for Salten er å fremme 
bærekraftig vekst og utvikling til det beste for alle som bor og virker i Salten.   

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt 
prioritere Regionrådets oppgaver for perioden 2016-2020. Strategiene peker også på ønsket 
fremtidsbilde for Salten mot år 2030. Strategidokumentet er oversiktlig og kortfattet og 
inneholder visjon, hovedmål og fokusområder med delstrategier som beskriver hvordan vi 
skal gjennomføre planen. 

Salten Regionråd har det overordnede ansvaret for utviklingen og implementering av 
Saltenstrategiene, i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre naturlige 
samarbeidspartnere.  

De nye Saltenstrategiene er utviklet med bidrag fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, en 
åpen innspillskonferanse med bred deltakelse, styringsgruppe (Arbeidsutvalget) og 
Regionrådet. Planen skal behandles politisk i alle Salten-kommunene. 

Vi takker for alle bidrag til planen, og håper at arbeidet med å realisere Saltenstrategiene vil 
motivere og engasjere slik at vi når målsettingen gjennom felles innsats. 

 

Petter Jørgen Pedersen      Kjersti Bye Pedersen 
Styreleder        Sekretariatsleder 
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Del 1: Fremtidsbilde og utgangspunkt 
 
I arbeidet med strategien har vi tatt utgangspunkt i et ønsket felles fremtidsbilde for Salten, 
og sammenholdt det med en felles oppfatning av hva som er ståstedet for regionen per i 
dag. 
  

1.1 Salten mot 2030 – et ønsket fremtidsbilde 
 
Salten er et attraktivt sted å bo og virke i, og hvor det tilbys trygge og utviklende 
oppvekstmiljø. De unge ønsker å bosette seg i regionen etter endt utdanning.  
Regionens kulturelle mangfold er i sterk utvikling, med nyskaping og bolystdrevet innflytting. 
Salten har fortsatt sterkt fokus på bosetting og integrering. Regionen har store natur- og 
kulturkvaliteter og er en arena for opplevelser i verdensklasse. 
 
Salten er Nord-Norges mest folkerike region med 100 000 innbyggere. Bodø er en raus, 
velutviklet og funksjonell hovedstad for den nye region Nordland. Byggingen av “Ny by – ny 
flyplass” er igangsatt med de ringvirkningene det gir for hele regionen. En tydelig effekt av 
dette er sterkt internasjonalt preg som bidrar til økt internasjonalisering i næringsliv og 
befolkning. Tjernfjellet har gitt en velfungerende transportkorridor som har åpnet for nye 
markeder og muligheter. Fauske er videreutviklet som logistikknutepunkt for omlasting av 
gods, med en ny og moderne godsterminal. Den nye «Nord-Norge linjen» har flyttet mye av 
godstrafikken til sjø og bane. Kommunene rundt Bodø og Fauske er videreutviklet til 
attraktive steder med gode tilbud i landlige omgivelser.  
 
Salten er en av Norges nye vekstregioner og en viktig bidragsyter i den norske økonomien.  
Regionen har en sterk og konkurransedyktig industri hvor det “grønne skiftet” har et stort 
fokus. Industri, mineraler, havbruk og reiseliv/kultur er våre fremste eksportnæringer, basert 
på en bærekraftig og høyteknologisk utvikling. Dette gir økt verdiskaping og attraktive 
arbeidsplasser i hele regionen. Næringslivet i Salten preges av nytenking og god 
samhandling, med etablering av fremtidsrettede næringsklynger. Arbeidslivet er preget av et 
høyt innslag av arbeidstakere fra hele Norge og andre nasjoner, spesielt innenfor forskning 
og nyetableringer.  
 
NORD universitet besitter høy kompetanse og sterke fagmiljøer innenfor havbruk, og har tatt 
en ledende rolle og posisjon som Norges “blå universitet”. Dette har i stor grad bidratt til å 
utvikle Saltens rolle som kunnskaps-, tjeneste- og produktleverandør til havbruksnæringen 
langs hele norskekysten. NORD universitet tilbyr relevante utdanninger i forhold til arbeids- 
og næringslivets behov. Regionen har en velutviklet kunnskaps- og næringsklynge innenfor 
velferdsinnovasjon. 
 
Ny infrastruktur forsterker naturlige bo- og arbeidsregioner i Salten, blant annet ved at det 
er gjort betydelige oppgraderinger langs veg, sjø og jernbane.  I hele regionen ser man fram 
til åpningen av ny jernbane fra Fauske til Narvik som vil avlaste veiene for den økte 
godstransporten. Den raske forbindelsen til dobbeltspor på Ofotbanen gir nye ringvirkninger 
for næringsliv i Nordland. Etter 70 år byggestopp for jernbane har nye beregninger vist at 
dette er et svært samfunnsnyttig prosjekt og arbeidet med bygging er i gang.  



4 
 

Det er utviklet førerløse transportløsninger i deler av regionen. I tillegg er den digitale 
infrastrukturen videreutviklet med full fiber- og bredbåndsdekning i hele Salten, noe som 
bidrar til gode og attraktive bo- og arbeidssteder i hele regionen.  
 
«Havørna Internasjonale Flyplass» er landsdelens viktigste internasjonale lufthavn og bidrar 
til at regionen, Europa og verden for øvrig er lett tilgjengelig. 
 

      
1.2 Nåsituasjon for Salten: 
 
Salten består av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, 
Steigen og Sørfold. Regionen er på 10 387,77 km² og dermed like stor som Østfold, Vestfold, 
Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert midt i Norge, hvor avstanden Fauske – Oslo 
er den samme som Fauske – Nordkapp. 

Salten hadde pr. 1. januar 2016 om lag 80 000 innbyggere. Om lag 75 % av disse er bosatt i 
Saltens to bykommuner, med 63 % i fylkeshovedstaden Bodø og 12 % i Fauske. Den øvrige 
bosettingen er spredt rundt i de syv øvrige kommunene i Salten. 

Salten kan by på flere nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en 
fantastisk skjærgård og et magisk øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert 
kulturtilbud. I Salten kan du både ta del i et pulserende byliv og ha unike naturopplevelser.  

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk og konkurransedyktig industri 
med stort potensial for videre vekst.  Ser man overordnet på næringsstrukturen er det 
offentlig sektor som utgjør den største andelen med over 40 % av sysselsettingen. Næringer 
hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og 
vekst er spesielt industri, havbruk, landbruk og reiseliv- og kulturnæringer. 

Salten har et godt utgangspunkt i forhold til å realisere nye muligheter og møte 
utfordringene i årene framover. Dagens situasjon for Salten er oppsummert slik: 
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SWOT 
(Interne styrker/svakheter og eksterne muligheter/trusler) 

STYRKER: 
• Store naturressurser og areal tilgjengelig 
• Befolkningsvekst (3,1 % fra 2011-2016) 
• Variert næringsliv 
• Fylkeshovedstad og NORD universitet 
• God på bosetting og integrering 
• Variert og rikt kulturliv 
• Godt samarbeidsklima i regionen 
• Lav arbeidsledighet (2,6 %) 
• Differensiert arbeidsgiveravgift 

SVAKHETER: 
• Samferdsel (store avstander, standard og materiell) 
• Befolkningsutvikling (alder og utflytting av unge) 
• Lavere befolkningsvekst enn nasjonalt (0,4 % ift 1,2 % 

årlig) 
• Lav sysselsetting i privat sektor (56 % mot 70 % 

nasjonalt) 
• Til dels svak kommuneøkonomi 
• Tilgang på spisskompetanse 
• Sårbar ift hjørnesteinsbedrifter, mangel på 

risikokapital, få store lokalt eide bedrifter 
• Få lærlingplasser, resultat og frafall i VGS 

MULIGHETER: 
• Naturressurser kan gi økt næringsutvikling 

(industri, mineraler, reiseliv og matproduksjon) 
• Store arealer blir gjort tilgjengelig som følge av 

flytting av forsvaret  
• Stort potensial for å utvikle spisskompetanse og 

nyetableringer innenfor sikkerhet og beredskap 
• Framtidig oljeutvinning 
• “Ny by – ny flyplass” 
• Økt fokus på nordområdene 
• Nye store vegprosjekter 
• Arbeidsinnvandring og bosetting 
• Mer målrettet og økt samarbeid internt i Salten, 

Øst-Vest samarbeid, EU mfl. 
• Ny kommunestruktur 

TRUSLER: 
• Befolkningsutvikling og sentraliseringstrenden 

fortsetter 
• Forsvaret er i endring 
• Framtidig oljeutvinning 
• Store infrastrukturprosjekter i andre deler av landet 

kan gi mindre penger til vår region 
• Reduserte bevilgninger til fylkeskommunen 
• Nedlegging av landbrukseiendommer 
• Redusert folkehelse blant unge 
• Usikkerhet i internasjonal politikk og 

verdensøkonomi 

 
 
• Salten har noen sentrale fortrinn som bør utnyttes i større grad. Disse er: 

– Tunge næringsmiljø som industri, havbruk, landbruk, reiseliv/kultur mfl., som gir 
grunnlag for god næringsvekst i hele regionen 

– Viktige natur- og kulturressurser, herunder en lang kystlinje og store arealer 
– Fylkeshovedstad med regionens felles flyplass 
– NORD universitet i utvikling 
– Bredt interkommunalt samarbeid 

 
• Salten har også noen sentrale utfordringer som bør ha særlig fokus. Disse er: 

– Store avstander innad i regionen og dårlig utbygget bredbånd flere steder 
– Svakere befolkningsvekst enn landet for øvrig  
– Mange unge flytter ut av regionen 
– Svak felles identitet i Salten 
– Liten kultur for felles påvirkning/tydelige budskap nasjonalt fra regionen som 

helhet  
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Del 2: Strategier 2016-20: Mål og fokusområder 
 
2.1 Visjon  
 
Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion 
 
Ved valget av begrepene sammen og vi vektlegger vi at samarbeid skal stå i fokus. Dette 
betinger et forpliktende samarbeid mellom Salten Regionråd og kommunene i Salten, men 
også at samarbeid med andre offentlige tilretteleggere, utviklingsmiljøer og regionale og 
nasjonale myndigheter skal ha fokus. 
 
Attraktiv vekstregion bygger på at Salten er et godt sted å være, og at regionen besitter 
store naturressurser som gir gode muligheter for rekreasjon og næringsutvikling. Næringer 
hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og 
vekst er: industri, havbruk, landbruk og reiseliv. En økt satsing på disse næringene vil kunne 
bidra til økt velferd i Salten og nasjonalt.  
 
 2.2 Verdigrunnlag 
 
For å nå målene skal vårt samarbeid i Salten basere seg på et sett av felles verdier.  
Disse holdningene skal prege samarbeidet mellom kommunene i Salten, vår egen organisasjon og 
vårt samarbeid med andre: 

Verdier: 
 
- Samstemt   Vi skal jobbe på lag, være raus og inkluderende, og bidra til god samhandling 
- Attraktiv  Salten er regionen for det gode liv og skal være et godt sted å bo, leve og besøke 
- Livskraftig  Vi skal være livskraftig og vital i vårt arbeid 
- Tydelig  Vi skal prioritere og enes om viktige saker – og snakke med én stemme utad 
- Energisk  Vi skal være initiativrik og handlekraftig i vårt arbeid 
- Nyskapende   Vi skal være fremtidsrettet og mulighetssøkende i utviklingen av samfunn og næring 
   

2.3 Mål 
 
Hovedmål for Saltenstrategiene 2016-2020 
 
Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en 
attraktiv og konkurransekraftig region i vekst. 
 
Delmål  
Vi har disse tre delmålene for perioden:  
 
 Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide og drive næring i, og besøke 
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 Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting som gir et mer konkurransedyktig 
næringsliv 

 Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som et helhetlig servicemarked. 
 
2.4 Fokusområder (innsatsområder) 
 
For å realisere hovedmålet har vi definert tre fokusområder som det skal satses ekstra på i Salten. 
Dette er:  
 

 
 
 
 
2.4.1 ATTRAKTIVE SALTEN – BYGGE MERKEVARE OG IDENTITET 
Mål: Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide, drive næring i - og besøke.  
Dette skal understøtte vekst i folketall og verdiskaping  
 
Delstrategier: 

A. Bidra til økt bolyst, trivsel og livskvalitet i Salten 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Satse på lokalsamfunn- og stedsutvikling 
• Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, 

opplevelse og tilhørighet er bærende elementer 
• Ha sterkt fokus på friluftsliv- og folkehelsearbeid  
• Utvikle bostedskvaliteter og tilrettelegge for attraktive områder 

 Fortsette det gode arbeidet med bosetting og integrering av 
innvandrere – fokusere på de ressursene som denne gruppen kan tilføre 
Salten 
 Støtte opp under regionale profilerings- og omdømmeprosjekter som 

er knyttet til å bo og arbeide i Salten 
 

B. Salten skal være en attraktiv region å besøke 
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Delstrategien gjennomføres ved å:  

 Markedsføre og profilere Salten gjennom et felles destinasjonsselskap i 
Salten. Herunder å bidra til økt samarbeid i besøksnæringen og økt 
markedsføring – inkl. digital kommunikasjon. 
 Støtte opp under strategiene i Masterplan for reiseliv – Bodø mot 2025 
 Bidra i oppbyggingen av attraktive opplevelses- og aktivitetstilbud  
 Bygge Saltens omdømme gjennom fokus på kvalitet på (alle) tjenester 

og tilbud 
 

C. Styrke påvirkning og fellesskapskultur – snakke med én stemme 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Jobbe for økt samhandling på tvers av ulike miljøer, herunder å 
prioritere regionale og nasjonale saker og forene krefter omkring disse 
 Tale med én sterk stemme utad gjennom felles budskap 
 Bygge stolthet og felles identitet i Salten, herunder å konkretisere og 

forankre felles fremtidsbilder 
 
 
2.4.2 KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 
Mål: Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting, som gir et mer konkurransedyktig 
næringsliv 
 
Delstrategier: 

A. Styrke næringssamarbeidet i Salten 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Utvikle en felles strategisk næringsplan for Salten 
 Videreføre og formalisere næringsnettverket i Salten 
 Styrke potensialet innenfor utvalgte næringer som havbruk, mineraler, 

reiseliv og matkultur, industri og “grønn industri” 
 Definere felles utviklingsprosjekter med ressurser og personell  
 Styrke samarbeidet med andre regioner i Nordland 

 
B. Koble universitetet, utdanning, forsking, næringsliv og forvaltning 

 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Lage gode systemer for innovasjon 
 Lage gode støttefunksjoner for gründere 
 Etablerer nasjonale møtearenaer mv. 
 Legge til rette for god samhandling mellom næringsliv, utdanning, 

universitet og offentlig forvaltning i planprosesser og utvikling av 
rammevilkår 
 «Farge universitet blått» - støtte opp under at NORD universitet tar en 

ledende rolle og posisjon som Norges “blå” universitet  
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C. Understøtte Salten som etablerersted for større virksomheter; akkvisisjon 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Synliggjøre regionens fortrinn 
 Jobbe for en offensiv påvirkning av beslutningstakere innenfor ulike 

områder 
 Jobbe for å øke attraktiviteten overfor nasjonale og internasjonale 

bedrifter, forskere, arbeidstakere og studenter 
 

D. Videreutvikle internasjonale allianser 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Utnytte de internasjonale samarbeidsmulighetene som «Ny by – Ny 
flyplass» gir  
 Følge opp partnerskapsavtalen mellom Salten Regionråd og Nord-

Norges Europakontor i Brussel 
 Forsterke samarbeidet øst-vest, mellom Salten og Nord-Sverige 

 

2.4.3 INFRASTRUKTUR 
Mål: Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som en helhetlig serviceregion 
 
Delstrategier: 

A. Redusere avstandsulemper i regionen og inn/ut av regionen for å styrke 
bosetting og næringsutvikling 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Være en sterk pådriver for at prioriterte vegprosjekter blir realisert 
 Arbeide for å opprettholde og videreutvikle gode båt- og fergetilbud 
 Øke satsingen på jernbane for persontrafikk og gods, herunder å jobbe 

for økt frekvens på Saltenpendelen, utbedring av bane/krysningsspor mv, 
etablering av ERMTS og på sikt elektrifisering av Nordlandsbanen  
 Arbeide for at Nord-Norge linjen reetableres  
 Utvikle smarte kommunikasjonsløsninger i regionen 
 Utbygging av bredbånd/fiber – sikre at næringsliv og offentlig 

virksomhet får et fullverdig bredbåndstilbud i hele regionen 
 

B. Forsterke naturlige bo- og arbeidsområder i Salten 
 Etablere gode pendlertilbud 
 Tilrettelegge for at folk kan bo og arbeide i distriktene 
 Redusere behovet for pendling ved å satse på bærekraftige lokalsamfunn i 

distriktene med tjenestetilbud og arbeidsplasser der folk bor 
 

C. Forsterke Bodø som regionsenter og fylkeshovedstad 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Støtte opp under prosjektet “Ny by – Ny flyplass”  
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 Støtte opp under prosjektet “Smart City”  
 Styrke Bodø som Norges luftfartsby, knutepunkt for luftfartsteknologi 

og inn-/utflyvning til og fra landsdelen 
 

 
 

Del 3: Oppfølging av Saltenstrategiene 
 

Ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av Saltenstrategiene er Salten Regionråd. 
Gjennomføringen vil skje i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre viktige 
samarbeidspartnere.  

En egen handlingsplan vil bli utviklet av Salten Regionråd. 

Implementering og resultater av Saltenstrategiene følges opp gjennom: 

- Halvårig rapportering fra administrasjon til Arbeidsutvalget. 
- Årlig rullering av Saltenstrategiene i perioden 2017-2020. Disse behandles også av 

Regionrådet. 
- Årlig utvikling og rullering av handlingsplan, med resultatmåling og allokering av 

ressurser. 

 

 



 

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

Regionrådets rolle og fokus – notat med 
innspill i regionrådets SR-møte 8. juni 
2017 
Regionrådets framtidige funksjon: 

• Saltenstrategiene bør ligge til grunn for det regionale samarbeidet i regi av regionrådet. 
• Regionrådet er, og har vært, en viktig møteplass og samarbeidsarena for kommunene. 
• Regionrådet bør spisses som politisk verksted. 
• Regionrådet (og kommunene) må selv bidra til å sette dagsorden i viktige saker, og ikke 

«kun» svare på høringer. 
• Det er av stor betydning at man gjennom regionrådet kan man snakke med én felles 

stemme utad i saker som er av stor regional betydning. 
• Regionrådet får innpass på noen arenaer hvor den enkelte kommune ikke får innpass. 

Eksempel på dette er bl.a. høringen på Nasjonal Transportplan 2018-2029 i Stortingets 
Transport- og kommunikasjonskomité den 26. april 2017, hvor Salten regionråd fikk 4 
minutter til å legge fram regionrådets prioriteringer. Viktig å utnytte slike muligheter 
gjennom regionrådet. 

• Regionrådet bør være prosjekteier for regionale prosjekter hvor dette er naturlig. 
• Regionrådet kan gjennom sitt utviklingsfokus bidra til å skape større attraksjonskraft i 

Salten. 
• Regionrådet må bli bedre på å kommunisere utad, i de sakene det jobbes med.  

 
Viktige samarbeidsområder: 

• Samferdsel 
a. Samferdsels er viktig for å bygge samfunn og for å tilrettelegge for næringsutvikling. 
b. Det bør satses på flyfrakt over Bodø lufthavn i framtiden. 
c. Gode kommunikasjonsløsninger (godt utbygd bredbånd i hele regionen) bør 

prioriteres og bygges ut. 
 

• Næringsutvikling 
a. Det må jobbes for å videreutvikle næringssamarbeidet i Salten. 
b. Den «Blå åker» gir store muligheter for framtidig utvikling. 
c. Reiselivsnæringen gir store muligheter for etablering av nye arbeidsplasser, også i 

distriktene. 
 

• Helse  
a. Kan man etablere et «Salten Helse IKS»? 

i. Herunder å etablere interkommunalt samarbeid innenfor drift av 
legetjenesten, rekruttering av helsepersonell, vikarordninger etc. 

b. Samarbeide i større grad innenfor rus/psykiatri (et samarbeid er allerede påbegynt 
gjennom samhandling innenfor kommunalt ettervern rus/psykiatri – rapport legges 
fram høsten 2017). 



 

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

c. Framtidig samarbeid innenfor barnevern? 
 

Samarbeidsområder administrative funksjoner: 
• IKT / digitale løsninger (innenfor flere ulike områder) 
• Lønn og økonomi (kan kommunene lage fellessystemer innenfor disse områdene?) 

 

Generelt i forhold til nye samarbeid: 
• Man må  

o vurdere hva man skal samarbeide om, og eventuelt hvor nye samarbeid skal 
plasseres i regionen. 

o sortere og spisse de viktigste samarbeidsområdene. 
o evaluere tiltak som det samarbeides om, før vi etablerer nye samarbeidstiltak. 

 

Andre innspill: 
• Sakene må i større grad enn tidligere forankres i kommunestyrene i den enkelte kommune. 

o Hvordan får kommunene tid til å diskutere sakene i forkant av regionrådsmøtene? 
o Hvordan sikrer vi informasjonsflyt fra regionrådet inn i kommunestyrene? 
o Det er et ønske om at saksutredningene fra regionrådet sendes ut tidligere til 

kommunene, slik at kommunene kan diskutere sakene på «hjemmebane» i forkant 
av regionrådsmøtene. 

• Kommunene bør i større grad utnytte muligheten til å spille inn saker til regionrådsmøtene. 
På denne måten får man løftet frem viktige saker for kommunene, som også er av regional 
betydning. 

• Bør man tematisere regionrådsmøtene i større grad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiv : SR/2017 
Dokument : regionrådets rolle og fokus - notat med innspill i sr-sak 2617 08062017 
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Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler 
 
 
Ordførers forslag til innstilling: 

1. I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles også rådmannen vigselsmyndighet. 
2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbudet innenfor ordinær arbeidstid. 
3. Som sermonirom benyttes kantina på administrasjonsbygget. 

 

 
Vedlegg: 
03.07.2017 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler 1355131 
 
Sammendrag: 
Etter planen skal vigselsmyndighet overføres fra notarius publicus til ordfører og varaordfører fra 1. 
januar 2018. Kommunestyret kan også gi slik myndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. 
Kommunestyret må vurdere behovet og hvem som er egnet til å inneha vigselsoppgaven. 
 
Kommunen må tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelsene kan finne sted. 
 
Et viktig prinsipp for kommunale vigsler er at kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for 
kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom kommunen i tillegg 
åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller 
for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få dekket merkostnader ved 
dette. Eksemper på slike kostnader er utgifter for vigsleren og kostnader knyttet til bruk av kommuale 
lokaler. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Vi er usikker på hvor mange vigsler kommunen kan forvente seg til i løpet av et år, men for å være sikre 
på at flere har vigselmyndighet foreslås også rådmannen. 
 
Det er naturlig å legge til rette for kommunalt vigselstilbud innenfor ordinær arbeidstid. I løpet av 
høsten 2017 skal kantina være oppusset og bør være egnet som lokale for vigselssermonien. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@bld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgt. 59 
 
www.bld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 793 

Avdeling 
Familie- og 
oppvekstavdelingen 

Saksbehandler 
Margrethe 
Hannevik Harestad 
22 24 25 49 

Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler 

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven, jf. Lov om endringer i 

ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene). Lovendringene 

innebærer at vigselsmyndighet overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og 

kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det 

overføres ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo 

byfogdembete til kommunene. Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og 

Innst. 376 L (2016-2017).   

 

Det er ennå ikke fastsatt når lovendringene skal tre i kraft, men planen er at endringene skal 

tre i kraft fra 1. januar 2018, slik det også har vært vist til i høringen om saken og i 

lovproposisjonen. Saken er også varslet i Prop. 128 S Kommuneproposisjonen 2018, punkt 

10.6.3.  

 

Barne- og likestillingsdepartementet vil gi ut et rundskriv om kommunale vigsler så snart som 

mulig.  

 

I dette brevet vil departementet informere kommunene og domstolene om hva lovvedtaket 

innebærer, og særlig om hvilke forberedelser kommunene bør begynne med før 

lovendringen trer i kraft.  

 

For kommunene 

Reglene om ekteskapsinngåelser følger av ekteskapsloven kapittel 3. På Norges domstolers 

hjemmeside finnes det informasjon om hvordan borgerlige vigsler gjennomføres i 

domstolene.  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref Vår ref 

17/73 

Dato 

30. juni 2017 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-66
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-66
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-91-l-20162017/id2547555/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-376l/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nye-oppgaver-til-storre-kommuner/id2500822/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-128-s-20162017/id2552727/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3
http://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/Vigsel/
http://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/Vigsel/


 

 

Side 2 
 

Oppgaveoverføringen innebærer at kommunene må være klare til å ta imot brudepar som 

ønsker å gifte seg borgerlig i kommunen fra de nye reglene trer i kraft. Dette er etter planen 

fra 1. januar 2018. Kommunene må avklare hvem som skal ha vigselsmyndighet i 

kommunen før reglene trer i kraft. Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i 

loven. Det følger av loven at i tillegg kan kommunestyret selv gi vigselsmyndighet til 

kommunalt ansatte eller folkevalgte. Kommunestyret må da vurdere behovet og hvem som 

er egnet til å inneha vigselsoppgaven.  

 

Kommunene bør starte forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når 

ekteskapsinngåelsene kan finne sted, slik at brudefolkene kan få informasjon om dette.  

 

Loven gir hjemmel for at departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med 

regler om at vigselstilbudet skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler, og 

departementet vil komme tilbake til dette.  

 

Lovproposisjonen har en omtale av at kommunens tilbud skal være godt og tilgjengelig. Det 

er også uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter. 

Bruk av egnede lokaler vil være av betydning for hvordan en vigselsseremoni oppfattes. I 

lovforarbeidene er det lagt til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre 

lokaler som kan gjøres tilgjengelig for vigsler. 

 

Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne 

innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Av lovproposisjonen følger det at det 

er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen 

kan velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre kommuner.  

 

I lovproposisjonen omtales også spørsmålet om betaling, og det sies blant annet at et viktig 

prinsipp for kommunale vigsler er at kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis 

for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom 

kommunen i tillegg åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover 

ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen 

kreve å få dekket merkostnader ved dette. Eksempler på slike kostnader er utgifter for 

vigsleren og kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler. Kommunen må i så fall regulere 

hvilke kostnader som kan kreves dekket. Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader 

må avtales med brudeparet på forhånd. Det skal ikke være anledning for kommunen til å ta 

betaling for gjennomføring av vigsler ut over dekning av nødvendige, påregnelige 

merkostnader.  

 

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 

benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapsloven § 15. Vigselsformularet 

er fastsatt ved kgl. res 18. desember 1992, og finnes her. Det er også rom for å tilpasse 

seremonien med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudeparet ønsker det.  

 

For domstolene 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263


 

 

Side 3 
 

Når vigselsmyndigheten overføres til de kommunale vigslerne, vil ikke notarius publicus, 

herunder dommere i tingretten og Oslo byfogdembete, lenger ha vigselsmyndighet. 

Domstolene må derfor avvise forespørsler om gjennomføring av vigsler som planlegges 

gjennomført fra og med det tidspunktet lovendringen trer i kraft. Dette er etter planen 1. 

januar 2018. Brudefolk som henvender seg til domstolen med ønske om vigsel som skal skje 

etter ikrafttredelsestidspunktet må henvises til sin hjemkommune, eller eventuelt kommunen 

der vigselen skal skje.  

 

Når notarius publicus ikke lenger er vigsler i henhold til ekteskapslovens bestemmelser, 

innebærer det at dommere i tingretten, Oslo byfogdembete eller andre som har hatt 

vigselsmyndighet i medhold av lov og forskrift om notarius publicus, ikke lenger vil kunne 

forestå gyldige ekteskapsinngåelser. Det bes om at informasjon på domstolenes 

hjemmesider oppdateres i henhold til dette når ikrafttredelsestidspunktet er endelig avklart. 

 

Om endringene for øvrig 

Sysselmannen på Svalbard og utsendte utenrikstjenestemenn vil fortsatt ha 

vigselsmyndighet, jf. ekteskapsloven § 12.   

 

Dette brevet er sendt til alle landets kommuner, tingretter, Oslo bygfodembete og 

Domstoladministrasjonen, med kopi til alle landets fylkesmenn, KS, Sysselmannen på 

Svalbard, Skattedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ingvild Vesterdal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Margrethe Hannevik Harestad 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi 

 

Alle landets fylkesmenn 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

KS 

Skattedirektoratet 

Sysselmannen på Svalbard 
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Adresseliste 

 

Alle landets kommuner 

Alle landets tingretter 

Domstoladminstrasjonen 

Oslo byfogdembete 
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Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker 
utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår, 
de tre første årene som deleier. 

 
2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende 

for den eier som endrer sin brannvernordning. 

 
3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november 2017. 

 
 
Vedlegg: 
19.06.2017 Vedlegg 1 Sak 19-17Forespørsel om medlemsskap i Salten Brann 

IKS(5742)(1) 
1353486 

19.06.2017 Vedlegg 2 Sak 19-17 Vedtekter Salten Brann IKS 15.03.2017 1353487 

19.06.2017 Vedlegg 3 Sak 19-17 Saksutredning Værøy kommune 1353488 

14.08.2017 Vedlegg 4 Vurderinger til sak i Værøy til utsending 1357493 
 
Sammendrag: 
Værøy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS og Værøy kommune har gjort følgende 
vedtak, ref vedlegg 1: 
 

21.12.2016 fattet kommunestyret i Værøy kommune følgende vedtak i sak 102/16 
«Evaluering av brannsamarbeid – Lofoten brann og redning». 
«Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette prosessen med at Værøy kommunes brannvesen 
innlemmes som en del av Salten Brann IKS fra 01.01.18. Værøy kommune sier opp avtalen med 
Lofoten brann og redningsvesen innen 31.12.16. Oppsigelsestiden løper fra 01.01.17-31.12.17. 
Med bakgrunn i dette vedtaket ber rådmannen i Værøy kommune om at det iverksettes en prosess 
som har til formål at Værøy kommune kan tas opp som fullt medlem i Salten Brann IKS fra 
01.01.18.» 

 
 
De formelle kravene til inntak av nye medlemmer i Salten Brann IKS fremgår av Selskapsavtale av 
15.03.2017, se vedlegg 2 og er som følger: 
 

§ 27. Utvidelse 



Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eier. 
 
§ 22. Endring av selskapsavtalen 
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

 
Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr for øvrig IKS-
loven. 
 
De formelle kravene tilsier at selskapet først utreder saken for eget styre og videre det enkelte 
kommunestyre, som må ta stilling til utvidelsen i vedtaks form før saken behandles i 
representantskapet. Etter behandling i de enkelte kommunestyrer styrebehandles vedtakene før 
behandling i representantskapet. 
 
Realitetsbehandlingen av saken skjer i de enkelte eieres kommunestyrer. Dersom ikke minst 2/3 av 
eierne godkjenner utvidelsen, vil det ikke være grunnlag for behandling av utvidelsessak i 
representantskapet. 
 
Saken er utredet til styret i Salten Brann IKS, som vedlagt i vedlegg 3. 
 
 
Forutsetningene for medlemskap, som er beskrevet av styret etter signaler fra representantskapet, 
fremgår av Salten Brann IKS sin saksvurdering til Værøy kommune av 1. november 2016, vedlegg 4 og 
saksfremlegg til styret 7. Juni 2017, som er oversendt Værøy kommune, vedlegg 3. 
 
 
Forutsetningene i saksutredningen er oppfylt gjennom vedtaket som er fattet i Værøy kommune, med 
saksutredning fra Salten Brann IKS som grunnlag for vedtaket. Videre er det fra Værøy kommune bedt 
om at det vurderes å etablere røykdykkertjeneste på Værøy. Salten Brann IKS har forutsatt at 
kompetanseplanen til Værøy for 2016 ligger til grunn for muligheten til etablering. Konsekvens av avvik i 
kompetanseplanen er beskrevet i saksutredningen. Saksutredningen beskriver de forhold som ligger til 
grunn for en slik etablering, gjeldende kompetanseheving, investeringer, rutineinnarbeidelse, øvelser og 
årlig service. Kostnader for etablering av røykdykkertjeneste er forutsatt dekket av Værøy kommune. 
 
 
Værøy kommune er en del av Salten regionråd og medlem i flere andre interkommunale samarbeid i 
Salten regionen. Brannvernordningen i Salten vil stå sterkere med deres medlemskap, spesielt for den 
maritime delen av Salten og Vestfjorden. Samarbeidet vil legge ytterligere til rette for en kosteffektiv og 
kvalitativ drift av brann- og redningsberedskapen i samsvar med loven, forskrifter, direktiver og de 
kommunale vedtak som setter krav grunnleggende og helhetlig beredskap. Regionen vil stå sterkere 
rustet til å møte utfordringer i hendelsesspekteret og imøtekomme samhandling mellom 
beredskapsaktører og styrke kommunal beredskap, håndteringskapasitet og innsatsevne. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Værøy kommune 
Dato: Vår ref: Arkivkode: 

13.01.2017 17/45 FE - 404 

 Rådmannskontoret 
  

Deres ref:  

 Saksbehandler: Hege Tangen Christensen, tlf: 75420604, e-post: 
hege.tangen.christensen@varoy.kommune.no 

 

Postadresse:  8063 Værøy Telefon: 
 

Bankgiro: 4662.70.40849 
Besøksadresse: 

 
Telefaks: 

 
Bankgiro skatt: 6345.07.18574 

Webadresse: www.varoy.kommune.no E-post: postmottak@varoy.kommune.no 

 

Salten Brann IKS 
Olav V gate 200 
8006 BODØ 
 
 
 
 

Forespørsel om medlemsskap i Salten Brann IKS 
21.12.2016 fattet kommunestyret i Værøy kommune følgende vedtak i sak 102/16 
«Evaluering av brannsamarbeid - Lofoten brann og redning»: 
 
«Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette prosessen med at Værøy kommunes 
brannvesen innlemmes som en del av Salten Brann IKS fra 01.01.18. 
Værøy kommune sier opp avtalen med Lofoten brann og redningsvesen innen 31.12.16. 
Oppsigelsestiden løper fra 01.01.17-31.12.17» 
 
 

Med bakgrunn i dette vedtaket ber rådmannen i Værøy kommune om at det iverksettes en 
prosess som har som formål at Værøy kommune kan tas opp som fullt medlem i Salten 
Brann IKS fra 01.01.18. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hege Tangen Christensen 
Assisterende rådmann 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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SELSKAPSAVTALE FOR 

Salten Brann IKS 

 

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

§ 1.  Navn og deltakere 

Selskapets navn er Salten Brann IKS. 

Beiarn kommune,  Hamarøy kommune 

Bodø kommune, Meløy kommune 

Fauske kommune, Saltdal Kommune 

Gildeskål kommune   Steigen kommune og 

Sørfold kommune  

er deltakere i selskapet. 

§ 2.  Hovedkontor 

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune. 

§ 3.  Formål 

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og 

oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og 

kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor 

det til en hver tid gjeldene regelverk. 

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og 

beredskapsrelaterte tjenester. 

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og 

virksomheter. 

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt 

det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.  

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende 

tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter. 

§ 4.  Selskapsform og ansvarsforhold 

Salten Brann IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 

29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tillegger selskapet. 

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet. 



KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING 

 § 5.  Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte 

brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, 

til rådighet for selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige 

kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som 

fremgår av budsjett og økonomiplaner. 

§ 6.  Eierandel og ansvarsfordeling 

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 

tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges til 

representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med 

fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 

nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av 

kommunen. 

 

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

§ 7.  Selskapets finansiering.  

1. Kostnader til vaktordninger dekkes av den enkelte kommune.  
2. Kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den 

enkelte kommune.  
3. Bodø, Fauske, Gildeskål og Sørfold dekker sine utstyrsmangler før de går inn i 

samarbeidet, alternativt gjennom kroner 500 000,- i to rater i 2006 og 2007.  
4. Saltdal dekker kostnader knyttet til videreføring av sine overbefalsvakter selv dersom de 

ønsker dette.  
5. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter folketall.  

  



KAPITTEL 3. ORGANISASJON 

§ 8.  Representantskapet 

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som 

fordeles slik mellom kommunene: 

Beiarn 1 Hamarøy  1 

Bodø  9 Meløy           2   

Fauske  3 Saltdal  2 

Gildeskål 1 Steigen  1  

Sørfold 1        

Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene i 

eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for 

øvrig IKS-loven § 6 og § 7. 

§ 9.  Styre og styrets sammensetning. 

Styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets 

medlemmer med varamedlem velges av og blant de faste ansatte i selskapet.   

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er 

på valg etter loddtrekning etter første året.  

§ 10  Selskapets representasjon 

Styreleder og brannsjef plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 16. 

Brannsjefen representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet 

etter § 14.  

 

KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET 

§ 11.  Representantskapets myndighet 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, 

budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles 

i representantskapet.  

 



§ 12.  Innkalling til møte i representantskapet  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste 

og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal 

føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene 

som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle 

representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-

loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 

utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober 

måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 

årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   

Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted 

i møtene i selskapets eierorgan.  

§ 13.  Saksbehandlingen i representantskapet  

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med 

IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-

loven § 15. 

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

 Skriftlig årsmelding fra styret.  

 Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.  

 Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.  

 Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen  

 Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.  

 Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.  

 Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.  

 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.  

 Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt 
godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.  

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. 

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

 Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag 
fra styret til gebyrregulativ  

 Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.  

Dessuten skal representantskapet behandle: 

 Fullmakter til styret. 

 Vesentlige endringer i brannordning.  



 Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier. 

 Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.  

 Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.  

 Andre saker som styret vil ta opp.  

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven 

eller lovgivning ellers. 

 

KAPITTEL 5. STYRET 

§ 14.  Innkalling til styremøte  

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i 

styret eller direktøren ber om det. Direktøren skal være med på styrets møter som sekretær. 

Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste 

og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11. 

§ 15.  Saksbehandlingen i styret  

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort 

med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger 

og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12. 

§ 16.  Styrets myndighet  

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med 

selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer 

fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.   Styret tilsetter og avsetter 

brannsjef, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.  

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid 

orientere lederen i representantskapet om slike saker. 

 

KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE 

§ 17.  Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.  

  



KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING 

§ 18.  Opptak av lån 

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. 

Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 60 mill kroner. 

 

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som 

det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Per 01.01.2013 hefter 

eierkommunene som følger: 

Beiarn 1,44 %  Hamarøy 2,26 % 

Bodø 60,91 % Meløy         8,55 % 

Fauske 12,30 % Saltdal 6,04 % 

Gildeskål 2,57 % Steigen 3,37 % 

Sørfold 2,56 %  

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22. 

§ 19.  Etablering av fond 

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer og til nødvendig 

driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser. 

§ 20.  Regnskap og revisjon 

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet 

skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene. 

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet. 

 KAPITTEL 8. AVTALER  

§ 21.  Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne 

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kommunenes 

formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern til godkjenning. 

§ 22.  Endring av selskapsavtalen 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

§ 23.  Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 

Selskapet skal være tilknyttet KS. 



§ 24.  Pensjonsavtale 

Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i 

kommunene.  

 

KAPITTEL 9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE 

§ 25. Uttreden og utelukkelse 

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes 

representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30. 

§ 26.  Oppløsning og avvikling 

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om 

dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de 

deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av 

forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. 

§ 27.  Utvidelse 

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. 

 

KAPITTEL 10. TVISTER 

§ 28.  Voldgift 

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter 

reglene i tvistemålsloven. 

  



 

KAPITTEL 11. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 29.  Ikrafttredelse 

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene. 

 

 

Beiarn kommune Hamarøy kommune 

 

Bodø kommune Meløy kommune 

 

Fauske kommune Saltdal kommune 

 

Gildeskål kommune Steigen kommune 

 

Sørfold kommune  
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SAKSUTREDNING AD VÆRØY KOMMUNE SIN FORESPØRSEL OM 

MEDLEMSKAP I SALTEN BRANN IKS 

 
 

Innledning 
 

Værøy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS og Værøy kommune har gjort 

følgende vedtak, ref vedlegg 1: 

 

21.12.2016 fattet kommunestyret i Værøy kommune følgende vedtak i sak 102/16 «Evaluering 

av brannsamarbeid – Lofoten brann og redning». 

 

«Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette prosessen med at Værøy kommunes 

brannvesen innlemmes som en del av Salten Brann IKS fra 01.01.18. Værøy kommune sier 

opp avtalen med Lofoten brann og redningsvesen innen 31.12.16. Oppsigelsestiden løper fra 

01.01.17-31.12.17. 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket ber rådmannen i Værøy kommune om at det iverksettes en 

prosess som har til formål at Værøy kommune kan tas opp som fullt medlem i Salten Brann 

IKS fra 01.01.18. 

 

Salten Brann IKS utarbeidet en foreløpig utredning «grovanalyse» som grunnlag for 

saksbehandling og vedtak i Værøy kommune.  

 

I analysen ble informert om at ved eventuelt vedtak om innlemmelse i selskapet vil det være 

nødvendig å gjennomføre en grundigere vurdering av alt utstyr på brannstasjonen med tanke 

på tilstand og status på service. Eventuelle avvik som fremkommer gjennom denne 

vurderingen vil bli synliggjort. Håndtering av avvik og finansiering av dette behandles 

særskilt i samarbeid med Værøy kommune. 

 

 

Hensikt 

Hensikten med denne saksutredningen er å vise de formelle, organisatoriske og økonomiske 

virkningene av å utvide selskapet med Værøy kommune, samt å vise konsekvensen av et slikt 

nytt medlemskap for nåværende eiere. 

 

Formelle krav 

Om inntak av nye medlemmer: 

 

Selskapsavtalen: 

 

§ 27. Utvidelse 

 

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. 

 



§ 22. Endring av selskapsavtalen 

 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

 

Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr for 

øvrig IKS-loven. 

 

De overstående formelle kravene gir at selskapet først må utrede saken for eget styre og 

videre at det enkelte kommunestyre må ta stilling til utvidelsen i vedtaks form før saken 

behandles i representantskapet. 

 

Etter vedtak i de enkelte kommunestyrer må saken styrebehandles på nytt før fremsendelse til 

representantskapet. 

 

Realitetsbehandlingen av saken er i de enkelte eieres kommunestyrer. Dersom ikke minst 2/3 

av eierne godkjenner utvidelsen vil det ikke være grunnlag for behandling av et 

utvidelsesvedtak i representantskapet. 

 

Overføring av personell 
Overføringen av brannvernansvaret til ett nytt interkommunalt selskap var behandlet som en 

virksomhetsoverdragelse ved selskapsdannelsen. Det betyr at de som var ansatt innenfor 

brannvernordningen i kommunene på vedtakstidspunktet, automatisk fulgte med inn i Salten 

Brann IKS. 

 

En organisasjonsendring av brannvernet krever drøftinger med organisasjonene i Værøy 

kommune hvor de blant annet tar stilling til hvordan overføringen skal behandles. 

 

Organisasjonsendringen krever også drøftinger med organisasjonene i Salten Brann IKS. 

 

Forutsetninger for medlemskap 

Det en forutsetning at Værøy kommune har en vedtatt, organisert og finansiert brannvern-

ordning som ikke påfører eierfellesskapet nye økte kostnader. 

 

For å sikre forutsetningen har Salten Brann IKS i denne utredningen beskrevet hvilke krav 

som i den forbindelse stilles til Værøy kommune. 

 

Årsaken til forutsetningen om lukking av avvik er at nåværende eiere har løst de største 

utfordringene og avvikene som lå til grunn for selskapsdannelsen. 

 

Konsekvenser av medlemskap 

Organisatoriske konsekvenser 

Værøy kommune kommer inn i selskapet med en innsatsstyrke på 16 brannkonstabler 

inklusive utrykningsledere.  

 

Totalt antall årsverk i dagens organisasjon på forebyggende avdeling vil ikke endres, selv om 

antall innbyggere øker med vel 750. Avtaleløsninger og fleksibel bruk av feiere og 



brannvernpersonell dekker opp for normaløkningen på 0,075 årsverk. Ref krav om 1 årsverk 

forebyggende for hver 10.000 innbyggere. 

I Værøy kommune er 13 bygninger kartlagt til å utgjøre en slik risiko at de er underlagt egne 

rutiner for tilsyn og oppfølging. Oppgaver knyttet til dette planlegges dekket av eksisterende 

ressurser i avdelingen. 

 

I Værøy kommune er det registret ca. 400 fyringsanlegg. Det skal gjennomføres feiing og 

tilsyn med disse på bakgrunn av kartlagt risiko. Oppgaver knyttet til fyringsanlegg innlemmes 

i eksiterende ordninger i Salten Brann, og planlegges gjennomført av eksisterende bemanning 

i feiertjenesten.  

 

På beredskapssiden vil det være tilstrekkelig med etablering av vaktordning for 

utrykningsledere og det etablerte faglige miljøet i Bodø for ivaretakelse og oppfølging av 

innsatsstyrken og andre oppgaver knyttet til brannvernordningen i Værøy.  

 

Salten Brann IKS sin organisasjon vil kunne ivareta en utvidelse av antall eiere og antall 

ansatte uten å endre på organisasjonsstrukturen. 

Økonomiske konsekvenser 

Driftskostnader knyttet til vedtatt brannvernordning i Værøy kommune med de forutsetninger 

som er beskrevet i denne utredningen og i vedlegg er i 2017 tall: 

 

  
Forslag budsjett 2017 Værøy 
Sum Felleskostnader 284 722 
Vaktordninger 1 094 324 
Feiing og Tilsyn 136 350 
Lisenser Nødnett vaktordning 84 808 
Lisenser Nødnett 110 Sentral 3 382 
Sum Overføringer 2017 1 603 586 
Innkreving av feieavgift 
kommune 136 350 
Nettoutgift per kommune 1 467 236 

 

 

Avvik på materiell og kompetanse som forutsettes dekket av øremerket avsetning fra 

Værøy kommune er som følger: 

Kompetanse: 
 

 3 personer oppfyller ikke forskriftkravet om nettbasert kurs i brannvern 

 10 personer har ikke lovfestet grunnutdanning 

 4 personer mangler lovfestet utdanning til Beredskapstrinn I 

 2 personer mangler sjåførkompetanse Kl C 

 4 personer mangler sjåførkompetanse U-160 

 10 personer mangler røykdykkerkompetanse. Forutsetter at Værøy kommune ønsker å 

opprettholde etablering røykdykkertjeneste.  

 

Med bakgrunn i de planer som forelå for gjennomføring av deltidsutdanning for mannskapene 

på Værøy skulle dette gjennomføres før utgangen av 2016. Antallet som ble utdannet i 

henhold til planen ble vesentlig lavere og det er derfor en restanse for å kunne etablere 



røykdykkertjeneste og tilstrekkelig kompetanse på grunnivå for tjenesten ved oppstart januar 

2018. I våre vurderinger legges det derfor til grunn at det totale kompetansenivået og 

tilstrekkelig antall røykdykkere tilføres formalkompetanse i kompetanseutviklingsplanen for 

de tre første driftsårene etter overtakelsen. 

 

De fire utrykningslederne som mangler kompetanse starter sin utdanning i 2017 gjennom 

Lofoten brann- og redningsvesen. Dette vil ikke være avsluttet i utgangen av året og vil derfor 

måtte videreføres i samarbeid mellom Salten Brann og Lofoten brann- og redningsvesen. 

 

Om status for antallet utdannede brannkonstabler ikke endres før utgangen av året må dette 

inngå i kompetanseplanen til Salten Brann IKS. Estimerte kostnader for utdanning av 

resterende personell er beregnet til: 

 

- Personell på avvik i grunnkurs 400.000,- 

- Personell med avvik på Bef 1 190.000,- 

- Nettbasert kurs i brannvern  13.000,- 

- Sjåførkompetanse klasse C  180.000,- 

- Sjåførkompetanse U-160  360.000,- 

 

 

Total kostnad grunnleggende kompetanse: Kr 1.143.000. 

 

 

Materiell: 
 

Mangler i HMS verneutstyr 

 

Det mangler personlig verneutstyr for åndedrett og vernebekledning for bruk av motorsag. 

 

Total kostnad 12.000,- 

 

Mangler i brannvernmateriell 

 

For etablering av røykdykkertjeneste må det anskaffes masker, meiser og flasker. Vi har 

beregnet følgende investeringsbehov: 

 

Utstyrstype Antall Kostnad Sum 

Maske 14 3 860,- 54 040,- 

Meis 4 8 490,- 33 960,- 

Komposittflasker 10 5 150,- 51 500,- 

Flasketrekk 10 630,- 6 300,- 

Lungeautomat 4 2 400,- 9 600,- 

Budsjettkostnad   155 500,- 

 

 

Egnet støttekjøretøy 

 

Værøy kommune opplyser at det i årets budsjett ligger 150.000,- til kjøp av egnet støtte-

kjøretøy og at dette anskaffes før overgangen til Salten Brann IKS 



 

Egnet ekstra pumpe 

 

Tilbakemeldingen fra mannskapene på Værøy er at nåværende pumpe ikke har tilstrekkelig 

kapasitet og pålitelighet. Alderen tilsier også at denne bør skiftes ut. 

 

- Pumpe  140.000,- 

 

 

 

Annet beredskapsmateriell 

 

Mangler: 

- IR-kamera  75.000,- 

- Overtrykksvifte 38.000,- 

 

Brukt overtrykksvifte rulleres fra annen stasjon i Salten Brann og beregnes ikke inn i totale 

kostnader. 

 

Total kostnad for materiell forutsetter innføring av røykdykkertjeneste. 

 

Maksimale avvikskostnader kr 382.500. 

 

 

Kostnader i forbindelse med etablering og drift av selskapet for nåværende eiere: 

 

Kostnader til materiell og kompetanse var i hovedsak fellesfinansiert av eierne av Salten 

Brann IKS.  

 

Avvikene var også delvis finansiert med direkte innskudd og resterende avvik ble finansiert 

av fellesskapet gjennom låneopptak.  

 

Alle materiellmessige avvik for nåværende eiere er løst og selskapet er brakt over i en 

normalutskiftningsfase.  

 

For å ivareta kompetansekrav er det tatt høyde i driftsbudsjettet for å lukke resterende avvik i 

grunnutdanning for innsatspersonellet med budsjettmidler fra nåværende eiere. 

 

 

Med bakgrunn i dette forutsettes det at finansiering av avvik funnet i Værøy 

brannvesen dekkes av Værøy kommune. Finansieringen fordeles med like rater over de 

første tre driftsår med kr. 508.500 pr. år. 

 



 

Nåværende eieres utgifter til brannvernområdet i 2017 
 

Budsjett 2017 

 
Forslag budsjett 2017 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR MEL
Sum Felleskostnader 30 253 980 387 785 18 934 709 3 601 825 766 194 684 062 1 762 659 953 711 736 191 2 426 844
Vaktordninger 42 191 422 918 595 24 965 153 3 854 693 1 555 513 1 696 274 2 019 504 1 431 670 1 572 505 4 177 517
Feiing og Tilsyn 8 465 690 173 638 4 319 664 1 234 798 292 892 241 783 660 481 369 227 304 031 869 175
Lisenser Nødnett vaktordning 2 004 480 83 464 595 023 262 427 138 502 145 218 147 739 103 930 106 997 421 179
Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 614 225 309 42 859 9 117 8 140 20 974 11 348 8 760 28 878
Sum Overføringer 2017 83 275 572 1 568 096 49 039 857 8 996 602 2 762 218 2 775 477 4 611 358 2 869 887 2 728 485 7 923 592
Innkreving av feieavgift kommune 8 465 690 173 638 4 319 664 1 234 798 292 892 241 783 660 481 369 227 304 031 869 175
Nettoutgift per kommune 74 809 882 1 394 458 44 720 193 7 761 804 2 469 326 2 533 694 3 950 877 2 500 659 2 424 454 7 054 417  
 

Budsjett for nåværende eiere er utregnet etter samme mal som for Værøy kommune. 

 

Innlemming av Værøy kommune i finansieringsmodellen 

 

Finansieringsmodellen 
 

Fellesutgifter 

 

 Brannsjef med stab 

o Det er en felles brannsjef for hele regionen som også er daglig leder for 

selskapet. I brannsjefens stab er det ansatt en varabrannsjef/assisterende daglig 

leder, personalsjef og en sekretær. Administrative tjenester som regnskap, 

lønnsrapportering og revisjon kjøpes av Bodø kommune. 

 110-nødmeldesentral 

o Fellesfinansieres av de 9 eiere og 41 andre kommuner i Nordland og Sør-

Troms (18 årsverk) 

 Tilsyn i særskilte brannobjekter 

o Det er lovkrav om en ansatt pr 10.000 innbyggere for å klare å gjennomføre 

tilsyn og forebyggende arbeid på et nøkternt nivå. Avdelingen har også en 

leder som samtidig har overordnet ansvar for feietjenesten. (Forebyggende har 

9 fellesfinansierte årsverk.) 

 Feiertjenesten 

o Kostnader knyttet til feiing og tilsyn av fyringsanlegg dekkes i helhet av 

kommunene. Kommunene selv kan utarbeide forskrift og kreve inn feieravgift 

innenfor selvkost. Ved slik finansiering utgjør tjenesten ingen nettokostnad for 

kommunen.  

 Utrykningskostnader 

o Kostnader til utrykning til akutte hendelser dekkes felles. 

 Materiell drift og anskaffelser 

o Drift av alt materiell, personlig utrustning samt utskiftninger og anskaffelser 

fellesfinansieres. 

 

Direkte utgifter til den enkelte eier 

 



 Forvaltning, drift, vedlikehold og leie av brannstasjoner og depoter. 

o Den enkelte eier drifter og vedlikeholder funksjonelle lokaler for brannvernet. 

 Brannmannskaper i vaktordningene. 

o Lønnskostnader og personsøkertillegg til mannskaper i vaktordningene dekkes 

av den enkelte eier. 

 

Avgift til innbyggerne 

 

 Feieavgift 

o Selskapet anbefaler størrelse på feieavgiften i forhold til de reelle kostnadene 

til utførelse. Den enkelte kommune vedtar feieavgiften på anbefalt nivå 

alternativt vedtar å subsidiere avgiften til innbyggerne. 

 

 

Kostnadsfordeling inklusive Værøy kommune 
 

Innlemming av Værøy kommune i eksisterende finansieringsmodell gir følgende kostnads-

fordeling basert på 2017 tall: 

 
Budsjett 2017 inkl. Værøy Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL
Sum Felleskostnader 30 308 956 384 840 18 790 920 3 574 473 760 376 678 867 1 749 274 946 469 730 601 284 722 2 408 415
Vaktordninger 43 361 276 918 595 25 040 683 3 854 693 1 555 513 1 696 274 2 019 504 1 431 670 1 572 505 1 094 324 4 177 517
Feiing og Tilsyn 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730
Lisenser Nødnett vaktordning 2 088 481 83 454 594 518 262 331 138 482 145 200 147 692 103 904 106 978 84 808 421 114
Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 571 223 192 42 456 9 031 8 063 20 777 11 242 8 678 3 382 28 606
Sum Overføringer 2017 84 765 125 1 566 008 48 991 618 8 975 223 2 757 829 2 771 455 4 601 190 2 864 448 2 724 386 1 603 586 7 909 383
Innkreving av feieavgift kommune 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730
Nettoutgift per kommune 76 118 713 1 391 460 44 649 313 7 733 953 2 463 402 2 528 404 3 937 247 2 493 285 2 418 761 1 467 236 7 035 652  

 

Avslutning 
I oppsettet for Værøy kommune har selskapet basert seg på de opplysninger som er gitt av 

Værøy kommune i forbindelse med besøk 10. oktober 2016 og befaring den 6. mars 2016. 

 

Tallene i tabellen som oppsummerer kostnadene i Værøy kommune må nødvendigvis 

kvalitetssikres ytterligere gjennom første driftsår.  

 

Ut fra de faktorer i beregningen som selskapet har tilgang på anser vien at det er rimelig god 

sikkerhet for at de oppgitte driftsutgifter og anskaffelseskostnader er tilstrekkelig for god og 

nøktern drift.  

 

Selskapet er rimelig trygge på at nåværende eiere ikke vil få økte utgifter som følge av nytt 

medeierskap. Samtidig som at Værøy kommune gjennom et medlemskap vil tilføre kapasitet 

og kvalitet til det regionale brannvernet og også nyte godt av kompetanse og samhandlings-

evne i Salten Brann IKS..  

 

Med Værøy kommune innlemmet i selskapet så vil Salten Brann stå sterkere i det nasjonale 

brannvernmiljøet samt være godt rustet for å finne kosteffektive og sikre løsninger for alle de 

oppdrag som ligger innenfor brannvernperspektivet. 

 



I ordningen i Værøy er det sammen med styrken i Salten Brann IKS både god erfaring og en 

utmerket personellstyrke for å bygge ytterligere kompetanse og felleskap i et regionalt 

perspektiv. 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de 

dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 

508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS 

tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november 

2017. 
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Bodø 01. November 2016 

 

 

Til 

 

Værøy kommune 

v/ass. rådmann 
       

 

Økonomiske og organisatoriske vurderinger ved innlemmelse av 

Værøy brannvesen i Salten Brann IKS 

 
Salten Brann IKS ble invitert til formannskapet i Værøy kommune den 10. oktober for å 

orientere om Salten Brann. Samme dag ble det også arrangert et møte med mannskapene i 

Værøy brannvesen for å orientere om Salten Brann. 

 

Bakgrunnen for invitasjonen var at Værøy kommune ønsket informasjon om Salten Brann i 

forbindelse med evaluering av avtalen om leveranse av brannverntjenester fra Lofoten brann- 

og redningsvesen. 

 

Som oppfølging av møtet med formannskapet ba Værøy kommune om et notat fra Salten 

Brann med vurdering av kostnadene for Værøy kommune ved full delegering av 

brannvernansvaret til Salten Brann. Notatet tar også for seg hovedelementer i organiseringen 

av leveransen. 

 

Sammendrag 

 
Salten Brann er organisert slik at det kan ivareta kommunens plikter vedrørende brann, 

redning, forebygging og kontroll, med et bredt og robust fagmiljø som beskrevet i 

Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet - en kvalitetsreform(1) 

utarbeidet av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på oppdrag, Justis- og 

beredskapsdepartementet (JBD) 1. des 2015. Beslutningsgrunnlaget ligger til grunn for 

Oppdrag – dimensjoneringsforskriften (2) fra JBD av 4. oktober 2016 der en rekke 

dimensjonerende størrelser for brann- og redningstjenesten skal vurderes. I beslutnings-

grunnlaget er det beskrevet og foreslått at det brannvesenet bære være heltidsstillinger innen 

brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord 

 ronny.langfjord@saltenbrann.no 
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Om Salten Brann IKS 

 
Salten Brann er et interkommunalt selskap som er etablert på vegne av ni kommuner i Salten 

for å: 

 

1. Ivareta kommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende; 1) brann og redning, 2) 

forebygging og kontroll 

2. Andre formål 

a. Aktiv selge tjenester 

b. Inngå samarbeidsavtaler 

c. Påta seg oppgaver bestemt av representantskapet 

d. Yte tjenester mot andre kommuner mot vederlag 

3. Selskapet har også ansvaret for Salten IUA, hvor brannsjef er styreleder i utvalget. 

 

 

 

 
 

 Organisasjonskart Salten Brann 

 



SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

Administrasjon 

 
Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personellmessige 

forhold. De har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av 

økonomitjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger 

opp ansettelsesprosesser, fravær, lederstøtte mv og sørger for oppfølging av grunnlagsdata og 

oppfølging av individuelle forhold. 

 

Beredskapstjenester 

 
Avdelingens hovedoppgaver er innen brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan 

nevnes redningsinnsats til sjøs, redningsdykking, trafikk-, natur-, og andre ulykker, samt 

innsats ved gass- og kjemikalieuhell.  I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, 

samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert 

med innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halvparten av stasjonene har vakt-

ordning. 

 

Forebyggende tjenester 

 
Forebyggende avdeling har hovedkontor i Bodø, og har i tillegg personell i Fauske, Hamarøy, 

Saltdal, Gildeskål, Sørfold og Meløy. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: 

- Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon 

- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

- Tilsyn i objekter med særskilte risikoforhold  

- Bidrag i forprosjekter ved utbygginger 

- Saksbehandling innenfor brann- og eksplosjonsvernlovens rammer 

110-Nødmeldetjeneste 

 
110-nødsentralen er nervesenteret i brannvesenet. Ved brann og ulykker, behov for 

redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, restverdiredning eller 

redningsbil mv. så blir også dette i første instans behandlet og fulgt opp fra 110-nødsentralen. 

Denne har et ansvar på til sammen 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms.  Sentrale fokus-

områder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommunikasjons-anlegg. 

Mye av arbeidet er også knyttet til alarmmottak av automatiske brann- og tekniske alarmer. 

 

Økonomi 
 

Selskapets finansiering er basert på tilskudd fra eierkommunene. Tilskuddet er basert på 

vaktordning, felleskostnader, feieavgift og kostnader for lisenser i Nødnett. 

 

- Vaktordninger er den direkte kostnaden for lønn til mannskaper som er inkludert i 

brannordningen i den enkelte kommune inklusive faste tillegg for vaktgodtgjørelse. 

Variable kostnader for lønn ved hendelser dekkes av fellesskapet. 

- Felleskostnader er hovedsakelig kostnader for vedlikehold av kompetansehevning 

gjennom kurs og øvinger, nye materiellanskaffelser og administrasjon. Dette dekkes 

av fellesskapet. 
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- Feieavgiften er basert på selvkost og det anbefales at den enkelte kommune fakturerer 

dette videre til eiere av ildstedet som feies og føres tilsyn med. 

- Lisenser til Nødnett er en statlig kostnad som i utgangspunktet reguleres av avtale 

mellom staten ved DNK og den enkelte kommune. Salten Brann forvalter denne 

avtalen på vegne av kommunene og legger den direkte kostnaden for lisenser i den 

enkelte kommune inn i tilskuddet basert på selvkost. 

 

Værøy kommune hadde ved inngangen på 2016 et folketall på 765 ihht SSB. Dersom Værøy 

kommune går inn som deleier i Salten Brann vil dette utgjøre et eierskap på 0,94%. Andelen 

av eierskapet tilsvarer også andelen av beregnet felleskostnad for selskapets drift. 

  

Ut fra ovenstående er det beregnet kostnad for Værøy for innlemmelse i Salten Brann med 

følgende forutsetninger: 

 

- Alle tall er basert på budsjettforslag 2017 fullårsvirkning. For 2018 vil det budsjetteres 

ut fra normalutvikling og de endelige vedtak blant annet for røykdykkertjeneste. 

- At det ikke foreligger noen avvik på materiellsiden 

- At det ikke foreligger noen avvik på formell kompetanse ved overtakelse 

- Det er estimert at 10 av 16 mannskaper inngår i røykdykkertjenesten. Mannskaper 

uten røykdykkerkompetanse vil ha lavere stilling og derved lavere kostnad. 

- Det er beregnet en dedikert person som stasjonsansvarlig, tilsvarer 2,84% stilling. 

 
Stillingsprosent Antall timer Fast lønn Vakttillegg Funksjonstillegg Utalarmeringsenhet Brutto lønn

Brannkonstabel 0,96 20,00 3736 18019 21755

Brannkonstabel med røykdykk 1,54 32,00 5994 18019 24012

Utrykningsleder (i vakt) 2,21 46,00 8869 103764 1500 18019 132151

Utrykningsleder med røydykk (i vakt) 2,79 58,00 11196 103764 1500 18019 134479

Stasjonsansvarlig (tillegg) 2,84 59,00 11397 11397  
Beregning av brutto lønn ut fra funksjon. 

 

Variabel lønn i forbindelse med hendelser kommer i tillegg og inngår i felleskostnaden. 

 

I budsjettet er det tatt hensyn til at det i oppstartsfasen vil være ekstra kostnader forbundet 

med opplæring, tilstedeværelse, etablering av struktur for feiing og etablering av systematisk 

forebyggende arbeid med særskilte brannobjekter. Disse ekstrakostnadene er hovedsakelig 

budsjettert under vaktordning da det forbindes med lønnskostnader. Ut over lønnskostnader 

vil dette være reise og oppholdskostnader for tilstedeværelse på Værøy og for at brannstyrken 

kan delta på kompetanseheving i Bodø. 

 
Det forventes at det etter oppstartsperioden vil kunne gjennomføres en reduksjon av 

ekstrakostnadene gjennom oppnåelse av etablert forebyggende arbeid og overgang til normalt 

vedlikehold av kompetanse. 

 
Forslag budsjett 2017 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL
Sum Felleskostnader 30 308 956 384 840 18 790 920 3 574 473 760 376 678 867 1 749 274 946 469 730 601 284 722 2 408 415
Vaktordninger 43 361 276 918 595 25 040 683 3 854 693 1 555 513 1 696 274 2 019 504 1 431 670 1 572 505 1 094 324 4 177 517
Feiing og Tilsyn 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730
Lisenser Nødnett vaktordning 2 088 481 83 454 594 518 262 331 138 482 145 200 147 692 103 904 106 978 84 808 421 114
Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 571 223 192 42 456 9 031 8 063 20 777 11 242 8 678 3 382 28 606
Sum Overføringer 2017 84 765 125 1 566 008 48 991 618 8 975 223 2 757 829 2 771 455 4 601 190 2 864 448 2 724 386 1 603 586 7 909 383
Innkreving av feieavgift kommune 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730
Nettoutgift per kommune 76 118 713 1 391 460 44 649 313 7 733 953 2 463 402 2 528 404 3 937 247 2 493 285 2 418 761 1 467 236 7 035 652  
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Kostnader tilknyttet feiing og tilsyn av fyringsanlegg 

 
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er avgiftsfinansiert. Finansieringsmodellen til Salten Brann 

IKS er utgifter knyttet til feiing og tilsyn er del av rammeoverføringen fra kommunen som 

vist i ovenstående tabell. Dette er en tjeneste som kan avgiftsfinansieres etter selvkost. 

Kommunen krever selv inn feie og tilsynsavgift som en del av sin fakturering av andre 

kommunale avgiftsbelagte tjenester. I tabellen er det lagt inn samme årlige avgiftsnivå som 

øvrige kommuner i Salten, 327,50,- pr. fyringsanlegg, dette utgjør 111.350,- som inkluderer 

boliger og fritidsboliger.  I tillegg til dette er det beregnet en innføringskostnad for 

kartlegging og etablering på 25.000,- for første år. Denne kostnaden kan også avgifts-

fiansieres basert på selvkostprinsippet. 

 

Etablering av røykdykkertjeneste 

 
I møte med formannskapet på Værøy ble det gitt signaler om at kommunen vurderte det som 

ønskelig å etablere røykdykkertjeneste som en del av grunntjenesten lokalt. Dette er ikke en 

tjeneste som er etablert i dag. 

 

Å etablere røykdykkertjeneste krever følgende: 

 

- Etablering av formell kompetanse 

- Investering i røykdykkerutstyr 

- Etablering av rutiner og prosedyrer 

- Årlig plan for øvelser 

- Årlig vedlikehold av utstyr 

 

Med bakgrunn i de planer som foreligger for gjennomføring av deltidsutdanning for 

mannskapene på Værøy skal dette gjennomføres før utgangen av 2016. I våre vurderinger 

legges det derfor til grunn at det beregnede antallet røykdykkere tilføres formalkompetanse 

for røykdykking i forbindelse med dette. 

 

For etablering av røykdykkertjeneste må det anskaffes masker, meiser og flasker. Vi har 

beregnet følgende investeringsbehov: 

 

Utstyrstype Antall Kostnad Sum 

Maske 14 3 860,- 54 040,- 

Meis 4 8 490,- 33 960,- 

Komposittflasker 10 5 150,- 51 500,- 

Flasketrekk 10 630,- 6 300,- 

Lungeautomat 4 2 400,- 9 600,- 

Budsjettkostnad   155 500,- 

Det er gjort fradrag for to sett som allerede er på plass 

 

Anskaffelseskostnaden er ikke medtatt i beregnet driftsbudsjett da den må behandles særskilt 

ut fra vedtak om etablering av røykdykkertjeneste.  

 

Salten Brann IKS har gjennomført en grovanalyse av materiellet i forbindelse med møtet på 

Værøy. Ved eventuelt vedtak om innlemmelse i selskapet vil det være nødvendig å gjennom-
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føre en grundigere vurdering av alt utstyr på brannstasjonen med tanke på tilstand og status på 

service. Eventuelle avvik som fremkommer gjennom denne vurderingen vil bli synliggjort. 

Håndtering av avvik og finansiering av dette behandles særskilt i samarbeid med Værøy 

kommune. 

 

 

Innlemmelse i Salten Brann IKS 

 
En eventuell innlemmelse i Salten Brann etter vedtak i Værøy kommune vil kreve en egen 

prosess for gjennomføring. 

1. Vedtak i Værøy kommune nov/des 2016. 

2. Utarbeidelse av nye vedtekter som behandles i representantskapet mai 2017. 

3. Alle eierkommuner og Værøy kommune må behandle nye vedtekter med likelydende 

vedtak innen juni 2017. 
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Salten Regionråd - Endring av vedtekter 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionråds vedtekt § 1 slik at den får følgende 
ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 
Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

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

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

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

 
2. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionåds vedtekt § 2 slik at den får følgende 

ordlyd: 

 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg 
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 
 

 
Vedlegg: 
16.06.2017 SR-sak 2917 - Vedtak - Regionrådets formålsparagraf og sammensetning - 

endring 
1353317 



16.06.2017 SR-sak 2917 - Regionrådets formålsparagraf - vedtektsendring 1353318 

16.06.2017 SR-sak 2917 - Vedlegg Vedtekter SR 1353319 
 
Sammendrag: 
Salten Regionråd har i møte 8. juni 2017 vedtatt å ta Rødøy kommune inn som ordinært medlem i Salten 
Regionråd fra 1. januar 2018. 
 
I den forbindelse er det nødvendig å endre vedtektenes § 1 og 2 for å inkludere Rødøy kommune. 
Vedtektsendringen krever minst 2/3 flertall i Regionrådet og skal godkjennes av kommunestyrene i 
medlemskommunene 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 8. juni 2017  

 

Sak: SR-sak 29/17 

 Regionrådets formålsparagraf og sammensetning - vedtektsendringer  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 1 slik at den får følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

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

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

 
2. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 2 slik at den får følgende ordlyd: 

«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I til-
legg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 

Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommu-
ne. 

Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 

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

Vedtektsendringene oversendes kommunene, inkl. Rødøy, for godkjenning av kommune-
styrene innen utgangen av 2017. 
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SR-sak 29/17 VEDTEKTSENDRING §§1 OG 2 – FORMÅL OG 
REGIONRÅDETS SAMMENSETNING  

  

Bakgrunn 
 Rødøy kommune vurderes tatt inn som medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 

2018. I den forbindelse må regionrådets formålsparagraf i vedtektenes § 1, og regionrådets 
sammensetning i vedtektenes § 2, endres. 
 
Beskrivelse 
Vedtektenes § 1 og § 2, hhv formålsparagraf og regionrådets sammensetning, må endres 
som følge av at Rødøy kommune tas inn som medlem av Salten Regionråd fra og med 1. 
januar 2018. 
 
Vedtektens § 1 formålsparagraf har i dag følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
 
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 
 

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

kommunene» 
 
Vedtektenes § 2 regionrådets sammensetning har i dag følgende ordlyd: 
 
«Regionrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 
 
Følgende endring i vedtektene foreslås fra og med 1. januar 2018:   
 
§ 1 Formål 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
 
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 
 

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

kommunene» 
 
§ 2 Sammensetning 
 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 
Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall i Regionrådet (§ 9) og skal godkjennes av 
kommunestyrene i medlemskommunene. Vedtektsendringene trer i kraft fra og med 1. 
januar 2018. 

 
 
Vurdering  

 Endring av vedtektenes §§ 1 Formål og 2 Regionrådets sammensetning, er en formalitet 
som følge av at Rødøy kommune tas opp som medlem av Salten Regionråd fra og med 1. 
januar 2018. 

 
 Det forutsettes at behandlingen i kommunestyrene kan skje innen utgangen av 2017. 

 

Arbeidsutvalgets behandling av saken 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 19. mai 2017 under AU-sak 25/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 

   

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 1 slik at den får følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

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

 
• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale 

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

kommunene» 
 

2. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 2 slik at den får følgende ordlyd: 
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«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. 
I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i 
Regionrådet.» 
 

 
3. Vedtektsendringene oversendes kommunene, inkl. Rødøy, for godkjenning av 

kommunestyrene innen utgangen av 2017. 

 

 

Bodø, den 31.05.2017 

 
  
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder  
 
 
Vedlegg:  
Gjeldende vedtekter for Salten Regionråd 
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VEDTEKTER FOR SALTEN REGIONRÅD 
  

§  1. Formål 

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

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

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

§  2. Sammensetning 

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

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

Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.  

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

§  3. Oppgaver 

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

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

§  4. Arbeidsutvalg 

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

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

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

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

§  5. Protokoll 

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

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

 

§  6. Stemmerett 

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.  

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

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

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

§  7. Sekretariatet 

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.   

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  

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

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

§  8. Økonomi 

Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

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

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  

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

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

§  9. Endring av vedtekter 

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

§ 10. Uttreden og oppløsning 

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

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

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

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
10.08.2017 K-sak 39/99 - Oppretting av nærmiljøutvalg/nærmiljøkontor i Fauske 

kommune 
1357365 

05.09.2017 Vedtekter september 2017 1359199 
 
Sammendrag: 
Det vises til K-sak 39/99, hvor det ble vedtatt å opprette nærmiljøutvalg i Fauske kommune. 
 
Vedtektene har ikke vært revidert siden 1999. Valnesfjord nærmiljøutvalg påtok seg i møte med Fauske 
kommune 27. september 2016 å forestå utarbeidelse av utkast og koordinere dette med Sulitjelma 
nærmiljøutvalg. 
 
Vedlagt følger nye vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg.  
 
Sulitjelma nærmiljøutvalget har hatt problemer med å få opprettet egen bankkonto. For å få bankkonto 
må de være registrert i Brønnøysundregisteret. De får ikke registrert seg, ettersom 
Brønnøysundregisteret mener de er for sterkt tilknyttet Fauske kommune med vedtektene fra 1999. 
 
Rådmannen anfaler derfor at kommunestyret opphever de gamle vedtektene og tar de nye vedtektene 
til orientering. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag:

Fauske kommune ble med i Bygdepolitisk Program (BPP) som et 3-årig prosjekt i regi av
Nordland Fylkeskommune frajanuar 1994. Fauske Formanskap vedtok under sak 353/97,
den 10.11.97 å forlenge prosjektperioden også til å gjelde 1998.
Fra Nordland Fylkeskommunes side er prosjektperioden slutt den 31.12.1998.

Arbeidet gjennom Bygdepolitisk Program har vært organisert slik:
Prosjektgrupper i Valnesfjord og Sulitjelma - Styringsgruppe oppnevnt av Formannskap.
Arbeidet har vist at det er stort behov for et ((bygdekontof)) - et sted hvor lokalsamfuets
befolknng kan henvende seg for å få tatt opp saker som gjelder lokalsamfuet, evnt. få
informasjon om saker som gjelder nærmiljøet.
I og med at prosjektet Bygdepolitisk Program avsluttes, er det behov for å opprette
nærmiljøutvalg/kontor i Sulitjelma og Valnesfjord.

",.

Saksopplysninger:
Styringsgruppa har ved flere anledninger diskutert videreføring av Bygdepolitisk Program.

I og med at Nordland Fylkeskommune ikke lenger deltar i prosjektet, vil kommunen måtte
bære kostnadene ved oppretting av nærmiljøutvalg/kontor.

Arbeidet med BPP har vært meget positivt både i Sulitjelma og Valnesfjord, og de erfaringer
som er gjort, og de samarbeidskonstellasjoner som allerede nå foreligger er det viktig å ta
vare på.

Gjennom prosjektet BPP er det allerede etablert (mærmiljøkontof)) både i Sulis og
Valnesfjord - dvs. det er anskaffet kontorutstyr, datamaskin, kopimaskin 0.1. for
prosjektmidler.
I Sulitjelma leier prosjektet kontorplass i Storkontoret - i Valnesfjord har BPP vært en
pådriver for etablering av bygdekontor/lokaler i Strømsnesgården. Her har midler fra
Bygdepolitisk Program vært benytet til innjøp av inventar, datautstyr, kopimaskin 0.1. og
bidrag til dekning av husleie for bygdeutvalget (prosjektgruppa) i Valnesfjord.

I september 1998 ble det avholdt møte i Sulitjelma vedr. videreføring av BPP. Konklusjonen
fra dette mØtet var at videreføring bør skje ved at det opprettes
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nærmiljøutvalg/nærmiljøkontor bemanet med ~ stiling som nærmiljøsekretær og en
forholdsvis liten sum til drift.

Etter diskusjoner i Styringsgruppa har vi kommet fra til følgende:
Begruelse for videreføring:
Et nærmiljøutvalg vil medføre:

økt engasjement/innytelse for stedets utvikling
være rekrtterende for et politisk engasjement
være ansvarliggjørende for stedets befolkning
styrke og utvikle samoldet på stedet.
Utvalget kan bistå kommunen/nærmiljøet med å dekke gjensidig informasjonsbehov.

Organisering:
Kommunestyret tar til etterretning at det opprettes nærmiljøutvalg i Valnesfjord og Sulitjelma.
Alle innbyggere er medlemmer i disse. Det er ikke kontingent. Styret for nærmiljøutvalgene
velges på et folkemøte hvor alle over 18 år har stemmerett. Kommunen vedtar vedtekter for
nærmilj øutvalgene.

Mandat:
Direkteforbindelse inn til kommuneadministrasjonen - bindeledd mellom stedet og
kommunen
V ære høringsinstans i alle kommunale saker som direkte angår stedet.
Bistå lokalbefolkninga med service som de ellers må til kommunesenteret for å få utført

(skjema, rådgiving, ((veivisef)) i byråkatiet, etc.) Lokalt Kundetorg.
Sekretærfusjon for Nærmiljøutvalget.
Ta initiativ overfor det offentlige for å utvikle stedet i positiv retning.
Bidra til økt trivsel og bosetting på stedet - være talerør for stedet.
Service til lag og foreninger (brevskriving, kopiering, søknader, informasjon etc.)

Økonomi:
Nærmiljøkontoret bemannes med 50 % stiling som nærmiljøsekretær på hvert av stedene
Sulis og Valnesfjord.
Kr. 10.000,- pr. år til dekning av administrasjon til hvert nærmiljøutvalg.
Tilskud,d til lokaler, som evnt. kan leies ut til lag, foreninger, private arrangement.

Fellesbetegnelse:
Felles benevnelse både Sulis og Valnesfjord:
NÆRMILJØUTV ALGINÆRMILJØKONTOR

Styringsgruppa for Bygdepolitisk Program gjorde følgende vedtak i møte den 16.12.98:

((Fauske kommune tar til etterretning at prosjektet Bygdepolitisk Program i regi av Nordland
Fylkeskommune opphørte 31.12.1998. Erfaringene fra prosjektet er så positive at Fauske
kommune vil videreføre arbeidet på følgende måte:

1. Vedlagte utkast til vedtekter for nærmiljøutvalg i Fauske kommune godkjennes.



3

2. Nærmiljøkontoret bemanes med 50 % stiling som nærmiljøsekretær på hvert av
stedene Sulis og Valnesfjord.

Det bevilges kr. 10.000,- pr. år til dekning av administrasjon til hvert nærmiljøutvalg.
I tillegg gir Fauske kommune tilskudd til lokaler, som evnt. kan leies ut til lag,
foreninger, private arangement 0.1.
Utgifter dekkes over konto...1.1 00 (Formanskapets disp).

Saksbehandlers vurdering:

Gjennom prosjektet Bygdepolitisk Program er det skapt gode samarbeidsformer mellom
grupper i lokalsamfuet som tidligere var uvanlig. Dette er ting som er viktig å ta vare på.
BPP har skapt stort lokalt engasjement- noe som også er viktig å ta vare på.

Ved organisert arbeid i lokalsamfuet kan vi oppnå:
økt engasjement/innflytelse for stedets utvikling
være rekrtterende for et politisk engasjement
være ansvarliggjørende for stedets befolkning
styrke og utvikle samoldet på stedet.
Nærmiljøet kan bistå kommunen/nærmiljøet med å dekke gjensidig informasjonsbehov.

Prosjektgruppene i Sulis og Valnesfjord mener at arbeidet er kommet meget godt i gang
gjennom prosjektet BPP. Styringsgruppa mener at arbeidet bør videreføres i kommunal regi
ved at det blir vedtatt felles vedtekter for arbeidet i lokalmiljøene, og er kommet fram til at det
opprettes nærmiljøutvalg/nærmiljøkontor i begge disse bygden.

Vi vil også foreslå at nærmiljøkontorene bemannes med ~ stiling som nærmiljøsekretær, slik
at ikke alt arbeid skal foregå på dugnad. Dersom det opprettes nærmiljøutvalg uten å bemane
disse med nærmiljøsekretær, må alt arbeid foregå på dugnad. Dette vil over tid medføre at
interessen ((dabber av)) og det har vist seg at det er de samme personer som deltar i flere
prosjekter - disse vil etter en tid føle seg utbrent.

Det har vist seg i andre kommuner at nærmiljøkontoret er blitt et viktig samlingspunkt for
lokalbefolkningen. De mest positive erfaringer er fra steder hvor det er bemannet
nærmiljøkontor. Her kan lokalbefolkningen få hjelp til bLa. utfylling av skjema, og
veiledning. I tillegg kan lag, foreninger og organisasjoner få utført bLa. kopiering eller låne
datautstyr til skriving av referat 0.1.

Erfaringer fra andre kommuner viser at det for kommunens administrasjon er viktig med et
((bindeledd)) ute i lokalsamfuene, slik at saker som angår bygda kan distribueres via
nærmiljøkQntoret. Kontoret kan bistå kommunen med informasjon til befolkning og andre
arbeidsoppgaver for kommunen bL. a. ((kundetorg-fusjonef)).

Oppretting av nærmiljøutvalg/nærmiljøkontor vil bidra til at utvikling av lokalsamfunnet slik
at disse blir mer attraktivt å bo og evnt. etablere næringsvirksomhet i.

Imidlertid bør saken vurderes i et helhetlig perspektiv og først ved rulleringen av
økonomiplanen i dette halvår.
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INNSTILLING:

Formanskapet oversender saken til videre behandling i forbindelse med
økonomiplanen 2000 - 2003.

VEDTAK I FORMANNSKA 01.03.1999 :

Jørn Stene (AP) fremmet følgende omforente forslag:
1. Formanskapet/ommunestyret er positiv til - og vedtar at det opprettes

nærmiljøutvalg/nærmiljøkontor i kommunen.

2. Det vedlagte utkast til vedtekter for~ærmiljøutvalg i Fauske kommune vedtas.

3. Den økonomiske side ved saken ta opp til videre behandling i forbindelse med
økonomiplanen 2000 - 2003.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. F ormanskapet/ommunestyret er positiv til - og vedtar at det opprettes

nærmiljøutvalglNærmiljøkontor i kommunen.

2. Det vedlagte utkast til vedtekter for nærmiljøutvalg i Fauske kommune vedtas.

3. Den økonomiske side ved saken tas opp til videre behandling i forbindelse med
økonomiplanen 2000 - 2003.

VEDTAK I KOMMUNESTYRE 11.03.1999:

Kirsti Ellngsen (SP) foreslo nytt pkt. 3: i
Rest av totalbevilgning til BPP, kr. 3.809 fordeles mellom arbeidsgruppene i
Sulitjelma og Valnesfjord.
Ved første budsjettregulering 1999 bevilges kr. 16.191, slik at arbeidsgruppene har kr.
10.000 disponibelt hver til administrasjon for 1999, hvilket er identisk med det beløp
de har disponert pr. år i programperioden.
Mandat, bemaning av nærmiljøkontor og økonomiske forhold for øvrig tas opp til
videre behandling i forbindelse med økonomiplan 2000 - 2003.

Formannskapets innstiling pkt. L og 2 ble enstemmig vedtatt.
SP's forslag ble vedtatt med 35 mot 3 stemmer avgitt for formannskapets innstiling
pkt. 3.

VEDTAK:
1. Formanskapet/ommunestyret er positiv til - og vedtar at det opprettes

nærmilj øutvalglN ærmilj økontor i kommunen.
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2. Det vedlagte utkast til vedtekter for nærmiljøutvalg i Fauske kommune vedtas.

3. Rest av totalbevilgning til BPP, kr. 3.809 fordeles mellom arbeidsgruppene i
Sulitjelma og Valnesfjord.
Ved første budsjettregulering 1999 bevilges kr. 16.191, slik at arbeidsgruppene har
kr. 10.000 disponibelt hver til administrasjon for 1999, hvilket er identisk med det
beløp de har disponert pr. åri programperioden.
Mandat, bemanng av nærmiljøkontor og økonomiske forhold for øvrig tas opp til
videre behandling i forbindelse med økonomiplan 2000 - 2003.

Utskrift sendes :

NÆRIGSSJEF, TIL VIDERE FORFØYNING
ASS.RÅDMANN
REVISOR

~ utsfjf bekreftes

~1~¿~"1 se
formannskaps ekretær
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UTKAST

VEDTEKTER FOR NÆRMILJØUTVALG
I

FAUSKE KOMMUNE

.. § 1 OPPRETTING.
kan opprettes nærmiljøutvalg i Fauske kommune.

velges for 2 år, første gang velges halvparen av styret for 1 år.

Nærmiljøutvalget består av 5 - 9 medlemmer med varamedlemmer. Valgbare er personer
bosatt i lokalmiljøet. Det bør velges ungdomsrepresentant.

Representanter fra skolene har tale- og forslagsrett i nærmiljøutvalgene. Nærmiljøutvalgene
kan også gi andre slik rett.

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner kan fremme forslag på personer til utvalget.
Forslag kan fremmes overfor valgkomiteen eller direkte på årsmøtet. Valget foregår på
årsmøtet, hvor også andre vanlige årsmøtesaker behandles.

§ 3 ÅRSMØTET.
Årsmøtet er Nærmiljøutvalgets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen
av februar. Nærmiljøutvalget innaller årsmøtet med 4 ukers varseL. Saksliste og dokumenter

legges ut 14 dager før møte.
Saker som skal fremmes må være utvalget i hende senest 14 dager før årsmøte avholdes.
Årsmøtet ledes av ordstyrer og protokoll skal føres. For gyldig vedtak kreves at minst
halvparten av de fremmøtte stemmer for. Ved stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme,
unntatt ved valg. Eventuelle vedtektsendringen vedtas av Kommunestyret.

Årsmøtets oppgaver:

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
l. Godkjenning av innallng og saksliste.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Årsmelding.

4. Regnskap.

5. Budsjett.

6. Innomne forslag.
7. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer som er på valg, varamedlemmer og valgkomite.

Valg gjelder for 2 år, jfr. § 2.

§ 4 ORGANISERING.
Nærmiljøutvalgene er organisatorisk knyttet til Sentraladministrasjonen

(N æring/Landbruksavdeling 
en).
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Nærmiljøutvalgene holder møter i henhold til vedtatte møteplan, eller når leder eller 2 av de
faste medlemmene finner det nødvendig.

Skriftlig møteinnalling med saksliste skal tilstIles medlemmene i god tid før møter.

Nærmiljøutvalget er beslutningsdyktig når minst 50 % av de valgte medlemmene er til stede.

§ 5 ARBEIDSOMRÅDER.
Nærmiljøutvalgenes viktigste arbeidsområder er:
· Styrke og utvikle bindeledd mellom stedet og kommunen
· V ære formidler av høringsuttalelser i viktige kommunale saker som direkte angår stedet.
· Bistå lokalbefolkninga med service som de ellers må til kommunesenteret for å ru utført

(skjema, rådgiving, ((veiviser) i byråkratiet, etc.) Lokalt (( Kundetorg)).
· Ta initiativ overfor det offentlige for å utvikle stedet i positiv retning.
· Bidra til økt trivsel og bosetting på stedet - være talerør for stedet.

§ 6 MYNDIGHET.
Nærmiljøutvalgene har avgjørelsesmyndighet innenfor rammen av delegert myndighet.

Nærmiljøutvalgene har rådgivende myndighet, og skal gi uttalelse innenfor saksområder som
er beskrevet i § 5, og hvor aVgjørelsesmyndighet er tillagt andre k0!lmunale organer.

§ 7 ADMINISTRASJON.
Det daglige arbeidet i nærmiljøutvalget utøves av et sekretariat som er kommunalt tilsatt.
Sekretariatet er saksbehandler og sekretær for lokalutvalget.

§ 8 RAPPORTERING.
Hvert av nærmiljøutvalgene utarbeider sin egen virksomhetsplan med mål og tiltak.
Virksomhetsplanen evalueres årlig. Rapport/årsmelding sendes Sentraladministrasjonen
Fauske kommune (Formannskapet).

§ 9 GODTGJØRELSE.
Det gis ikke møtegodtgjørelse for møter i Nærmiljøutvalget. Faktiske utgifter i forbindelse
med representasjon i kommunale fora dekkes etter kommunalt regulativ.

-_._-----'_..~..-._~----._-_.._--._-
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VEDTEKTER FOR VALNESFJORD OG SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG 

§ 1  HENSIKT 
Nærmiljøutvalgene i Valnesfjord og Sulitjelma er partiuavhengige, frivillig organisasjoner som ivaretar 
stedets interesser og utvikling overfor Fauske kommune og andre.  

§ 2  SAMMENSETNING OG VALG 
Utvalgene består av 5 - 9 medlemmer. Leder, øvrige medlemmer, valgkomite og revisor velges 
normalt for 2 år, blant personer bosatt på stedet. Det bør velges ungdomsrepresentant og 
seniorrepresentant. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan fremme forslag til utvalgsmedlemmer.  

§ 3  ÅRSMØTE 
Årsmøte avholdes i mars. Utvalget innkaller til årsmøtet med minst tre ukers varsel. Saker må være 
utvalget i hende to uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter legges ut en uke før møtet. Personer 
som 16 år eller eldre og bosatt i skolekretsen, er stemmeberettigede. Vedtak er gyldige når minst 
halvparten av de fremmøtte stemmer for. Fraværende personer kan ikke gi fullmakt til andre. Ved 
stemmelikhet har avtroppende leder dobbeltstemme i alle saker unntatt valg. Stemmelikhet i valg 
avgjøres med loddtrekning. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere referatet. 

3. Årsmelding. 

4. Regnskap. 

5. Budsjett. 

6. Innkomne forslag. 

7. Valg av leder og styremedlemmer som er på valg, samt valgkomite. 

Referatet fra årsmøte oversendes Fauske kommune til orientering.  

§ 4  ORGANISERING  
Utvalgene konstituerer seg, legger egne planer, kaller inn til møter og sørger for referater og, 
oppfølging av vedtak.   

Møtene er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmene er til stede. 

Representanter fra skoler og barnehager har tale- og forslagsrett i nærmiljøutvalgene. Utvalgene kan 
organisere seg med underutvalg, komiteer etc for ivaretakelse av særskilte formål. 

Nærmiljøutvalgene oppfordres til å avholde minst ett årlig fellesmøte i perioden april-juni. 

 

§ 5  NÆRMILJØUTVALGENES ARBEIDSOMRÅDER  
Nærmiljøutvalgenes viktigste arbeidsområder er å representere stedene i stedsutvikling: 
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• Bindeledd mellom stedene og offentlige myndigheter. 
• Høringsinstans i offentlige saker, samt alminnelig talerør for stedene. 
• Tar ansvar for å videreutvikle stedene og samarbeider med offentlige myndigheter og andre 

om gode initiativer. 
• Bidrar til begeistring, trivsel, attraktivitet og tilflytting.  
• Arrangerer folkemøter og skaper engasjement om viktige saker. 
• Informasjon til befolkningen, potensielle tilflyttere og andre. 

Fauske kommune skal holde utvalgene orientert om forhold av betydning for stedenes utvikling. 

Fauske kommune og nærmiljøutvalgene skal sammen etterstrebe å møtes to ganger årlig. 

§ 6  ØKONOMI 
Utvalgene skal ha bankkonto. Utvalgene skal drive et nettsted innenfor rammene av bevilgningene. 
Kommunen låner ut møtelokaler vederlagsfritt. Utvalgene kan søke om offentlige tilskudd, 
prosjektmidler, sponsing og gaver.  

§ 7  RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NETTSTEDER – VARSOMHET 
Utvalgenes nettsteder og sosiale medier skal holde høy, etisk standard mht saklighet og personvern. 

$ 8 SIGNATURRETT 

Styrets leder har signaturrett sammen med et styremedlem 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/8061     
 Arkiv sakID.: 17/1464 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
074/17 Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017 
077/17 Formannskap 13.09.2017 

 
 
Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av Skifte Eiendom 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra gnr. 104, bnr. 264 
fra Forsvarsbygg.  

2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset Erikestadveien til 
eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra gnr. 104, bnr. 264 
fra Forsvarsbygg.  

2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset Erikestadveien til 
eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 074/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra gnr. 104, bnr. 264 
fra Forsvarsbygg.  

2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset Erikestadveien til 
eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
Vedlegg: 
10.04.2017 Vedrørende avhending av eiendom - gnr 104 bnr 264 - Fauske kommune 1346711 

12.04.2017 Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg 1346712 

10.04.2017 Kart 1346713 
 
Sammendrag: 
Skifte Eiendom har på vegne av Forsvarsbygg gjort en skriftlig henvendelse til Fauske kommune med 
ønske om avhendig av eiendom gnr. 104, bnr. 264. Eiendommen består av 1 stk boligtomt, tomt som 



benyttes til lekeareal samt noe veigrunn. 
Pr i dag brøyer kommunen veiegrunnen, men har ikke noe vedlikeholdsplikt.  
 
Saksopplysninger: 
Skifte Eiendom har gjort en skriftlig henvendelse til Fauske kommune med ønske om avhending av 
eiendom gnr 104, bnr. 264, samt veigrunn i samme område, se vedlagt kartskisse. Skifte Eiendom 
representerer Forsvarsbygg i saken. 
Som skissen viser er det 2 stk tomter, A og B og et viss antall meter med veigrunn i samme område. 
Skifte Eiendom har også sendt tilsvarende brev til Ellen Anne Hansen Solvollvn 10B og til Øyvind Engan, 
Solvollvn 6. Disse 2 er interessert i å kjøpe nevnte tomter, men veigrunn forutsettes kjøpt av 
kommunen. 
Begge potensielle kjøpere har vært i kontakt med planavd for evt erverv av hver sin tomt. Øyvind Engan 
har signalisert at han ønsker å bygge bolig på eiendommen ved et evt kjøp. Når det gjelder tomt A så er 
denne regulert til lekeareal, og det bør den fortsatt være og bør dermed ikke bebygges. I dag er det noe 
lekapperater på tomt A. 
I henvendelsen fra Skifte Eiendom er det ikke oppgitt pris, men det nevnes at Forsvarsbygg kan selge 
den aktuelle eiendommen til Fauske kommune til markedspris fastsatt av uavhengig takstmann i en 
verdivurdering. 
Veiarealene blir i dag brøytet av Fauske kommune, men VVA vedlikeholder  kun veien som går gjennom 
boligfeltet og ned mot sjøen. 
Samlet lengde er ca 368 lm. I areal utgjør det ca 2250 kvm. 
Samlet areal er ca 4770 kvm (vei og tomteareal) 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I og med at det er kjøper til tomtene så bør ikke kommunen kjøpe disse, men at Skifte Eiendom på 
vegne av Forsvarsbygg kan selge til de 2 interessentene. Her bør Skifte eiendom gjøre kjøper av tomt A 
oppmerksom på reguleringsbestemmelsen. Om kommunen kjøper tomt A medfører det fremtidig 
vedlikeholdskostnader i forbindelse med lekeapparater etc.. som måtte bli på tomt A.  
Kjøp av veigrunn anbefales ikke, men kommunen bør forhandle med selger om å overta  Solvollveien fra 
nr. 12 til og med nedenfor nr. 6.  Kommunen vedlikeholder denne i dag og har gjort det i flere år, 
dermed bør Forsvarsbygg overlate denne vederlagsfritt. De 2 stikkveiene fra Solvollveien bør ikke 
kommunen overta, det vil medføre ekstra vedlikeholdskostnader. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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   Vår dato Vår referanse  
   07.04.2017 2016/781-5/407  
      

 Vår saksbehandler  Tidligere dato Tidligere referanse  
 Randi K. S. Gotliebsen 

77014356/99431222 
    

      

Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. 
Postboks 405 Fakturasenteret  815 70 400 post@forsvarsbygg.no 975 950 662 
Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto 
0103 Oslo 2308 Hamar  23 09 78 03 www.skifte.no 4714 10 00272 

Til 

Fauske kommune 
 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
Vedr avhending av eiendom - gnr 104 bnr 264 - Fauske kommune 
 
Viser til tidligere hyggelige samtaler med kommunen, og etter avtale så oversendes kart og 
spørsmål vedr ovennevnte eiendom. Forsvarsbygg står som hjemmelshaver på eiendommen, gnr 
104 bnr 264 i Fauske kommune. Eiendommen består av veigrunn, og to mulige tomter, merket A 
og B, se vedlagte kart. Vi ønsker derfor å se på helheten av eiendommen ifm avhending av 
denne.  
 

 Hva sier reguleringsplanen, er areal merket A og B regulert til bolig?  
o Hvis ja, kan kommunen tenke seg å overta hele eiendommen, eller deler av 

denne?  
 Boligtomter kan selges i markedet, mens det er naturlig at kommunen 

overtar etablert veigrunn i boligområde. 
o Hvis nei, kan kommunen tenke seg å overta hele eiendommen? 

 
Kommunen er kjent med at noen ønsker å kjøpe tilleggsareal, og disse interessentene får kopi av 
dette brevet. Forsvarsbygg vil ikke kunne gi noe svar til dem, før vi har fått tilbakemelding fra 
kommunen, og deretter vurdert ulike muligheter ifm avhendingsprosessen. 
 
I henhold til Statens avhendingsinstruks, og de fullmakter som er gitt av Stortinget, kan 
Forsvarsbygg selge den aktuelle eiendommen til Fauske kommune til markedspris fastsatt av 
uavhengig takstmann i en verdivurdering.  
 
Eiendommen skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til 
fylkeskommunen eller kommuner til markedspris, innenfor EØS avtalens bestemmelser. I 
henhold til ESAs retningslinjer forutsettes det at markedsverdien er fastsatt ved uavhengig takst. 
Videre fremgår det av retningslinjene at «markedsverdi menes den pris som grunnen og 
bygningene ville kunne selges til ved privat avtale mellom en villig selger og en uavhengig 
kjøper på dagen for verdisettingen.» 
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Undertegnede kan kontaktes enten pr telefon eller pr mail: randi.gotliebsen@skifte.no  
 
 
  
Randi K. S. Gotliebsen  
Skifte eiendom  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
 
 
 
Kopi til: 
Ellen Anne Hansen Solvollvn 10 B 8206 FAUSKE 
Øyvind Engan Solvollvn 6 8206 FAUSKE 
 
Vedlegg: 
1 Kart 
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Fra: Randi K. S. Gotliebsen <randi.gotliebsen@skifte.no> 
Sendt: mandag 10. april 2017 12.59 
Til: Postmottak 
Emne: Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg 
Vedlegg: Vedr avhending av eiendom - gnr 104 bnr 264 - Fauske kommune.pdf; 

Kart.PDF 
 
Vår ref.: 2016/781  

Vedlagt følger brev fra Forsvarsbygg. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og 
skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet 
er i PDF/A-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er 
installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.com  

Vennlig hilsen  
Randi K. S. Gotliebsen  
 
e-post: randi.gotliebsen@skifte.no  
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/8692     
 Arkiv sakID.: 17/1867 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
075/17 Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017 
078/17 Formannskap 13.09.2017 

 
 
Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av kommunal 
tilleggstomt til garasje - Gryttingveien 57,  Nedre Hauan Vest 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 
Innstilling til formannskapet: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja Kildahl 
Olsen.     
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja Kildahl 
Olsen.     
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 075/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja Kildahl 
Olsen.     
 
Vedlegg: 
15.05.2017 Stein-Rune Storli/Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av tomt til bygging av 

garasje og opparbeiding av parkeringsplass 
1349512 

15.05.2017 Kart 1349513 
 
Sammendrag: 
Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen har søkt om erverv av ca 100 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103, bnr.1566, Gryttingveien 57. Arealet er tenkt benyttet til garasje og 
biloppstillingsplass.  
 
Saksopplysninger: 
 
Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen har søkt om erverv av ca 100 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103, bnr 1566, Gryttingveien 57. Arealet er tenkt benyttet til oppføring av 
garasje samt biloppstillingsplass. Det omsøkte arealet er betegnet som friområde i kommuneplans 
arealdel og grenser ned mot Nedre Hauan Vest. Arealet er også innfallsport for turgåere som benytter 
området som rekrasjon.  



Omsøkte areal er ikke tilknyttet søkers tomt, det er en kommunal vei som skiller omsøkte areal og 
søkers boligtomt. Omsøkte tomt vil bli liggende opp mot et etablert boligområde.  
Søkers bolig har i dag garasje integret i boligen. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Om kommunene selger arealet vil kommunen vanskeliggjøre videre fremtidig regulering av  omsøkte 
arealet til evt et boligområdet, det kan også utløse at flere søker om kjøp av areal i samme område og 
det vil vanskeliggjøre videre fremtidig regulering av området, eks.vis til et boligområdet. 
Garasjer, uthus etc.. bør plasseres på egen tomt eller tilknytning til egen tomt, dette for å få en helhetlig 
eiendom. Søkers bolig har i dag garasje integret i boligen. 
På generelt grunnlag skal en være forsiktig med å selge areal til garasjer etc.. når ikke arealet er knyttet 
opp til boligtomten, dette for å unngå at det popper opp garasjer, uthus etc.. på arealer som ikke er 
tilknyttet en boligeiendom.  
Vurdering er at omsøkte areal ikke fradels og selges 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/8773     
 Arkiv sakID.: 17/2078 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
073/17 Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017 
079/17 Formannskap 13.09.2017 

 
 
Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal areal på Finneid for for 
etablering av vei og garasje 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 
Innstilling til formannskapet: 

 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 073/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 

 
Vedlegg: 
02.06.2017 Kart 1351728 

02.06.2017 Søknad 1 Fauske Kommune 1351730 
 
Sammendrag: 
Finneid Eiendom ANS søker herved om kjøp del av Fauske kommunes eiendom gnr. 101, bnr. 2 på 
Finneid. Utskilt eiendom skal benyttes til opparbeidelse av vei til planlagt parkeringsgarasje for 
Finneidgata 9 og 11 som Finneid Eiendom ANS eier. 
 
Saksopplysninger: 
Finneid Eiendom ANS søker herved om kjøpe del av kommunal eiendom gnr. 101, bnr 2 på Finneid. 
Arealet skal beyttes til etablering av vei til planlagt parkeringsgarasje for Finneidgata 9 og 11 som 
Finneid Eiendom ANS eier. I søknaden opplyses det at det er planer om utbygging av eksisterende bolig i 
Finneidgata 11 og dermed er det behov for ytterligere parkeringsareal som er vanskelig å få etablert på 
egen eiendom. Pr. dato har ikke kommunen fått inn  
byggesøknad på utvidelse av Finneidgata 11. 
Omsøkte areal er avsatt til naustområde i gjeldende reguleringsplan. Gjennom samme område går veien 



til industriområdet som ligge i samme reguleringsplan, samt at det er sti/vei til de eksisterende naustene 
som er etablert. I søknaden fremkommer det at sti/vei til naustene ikke trenger å inngå i kjøpet, men at 
kjøper skal gis disposisjonsrett til denne veien.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ved en evt etablering av parkeringsgarasje kan de som har naust kunne føle seg innesperret/utestengt i 
forhold til adkomst og bruk av området, samt at de kan føle at de mister retten til sti/vei til egne naust, i 
og med at søker ønsker å få disposisjonsrett til denne.  
På generelt grunnlag bør garasjer være tilknyttet boligens eiendom, dette for å unngå at flere søker 
tilleggstomt for etablering av garasjer uten tilknytning til egen eiendom.  Evt salg vil også kunne hindre 
en fremtidig utvikling naustområde.  
Ved et evt salg må en reguleringsendring til i forbindelse med endret bruk. Det fremgår ikke av 
søknaden hvor stor garasjen skal være og plassering av den.  
Vurdering er at omsøkte areal ikke bør fradeles og selges.   
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





Fauske	Kommune	 	 	 	 	 	 	 	 	 05.04.2017		
Planautvalget		
Ved:	Rune	Reisænen	
	
Finneid	Eiendom	ANS	
Liaveien	4a	
8210	Fauske		
	

Søknad	om	kjøp	av	areal	på	Finneid	
	

Finneid	Eiendom	ANS	søker	herved	Fauske	Kommune	om	kjøp	av	areal	fra	101/2.	I	
forbindelse	med	utbygging	av	vår	eksisterende	bolig	i	Finneidgata	11	ønsker	vi	å	kjøpe	
arealet	merket	med	rødt	på	vedlagt	kart.	Arealet	skal	benyttes	for	opparbeidelse	av	vei	til	
planlagt	parkeringsgarasje	for	Finneidgata	9	og	Finneidgata	11.	
	
Eksisterende	tilkomstvei	til	naust	trenger	ikke	å	være	en	del	av	arealet	vi	ønsker	å	kjøpe,	så	
fremst	vi	kan	få	disposisjonsrett	på	denne	veien.	Veien	vil	da	bli	opprustet	for	bedre	
fremkommelighet	og	tilkomst,	samt	med	tilførsel	til	vår	eiendom,	101/63	og	101/331.	
	
Kjøp	av	dette	arealet	har	tidligere	blitt	søkt	om,	men	på	grunn	av	tvister	i	jordskifteretten	om	
grensende	areal	har	dette	blitt	satt	på	vent.	Dette	er	nå	avgjort	og	vi	ønsker	at	kommunen	
igjen	tar	stilling	til	dette	slik	at	vi	kan	fortsette	vår	planlagte	utbygging	i	Finneidgata.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Med	vennlig	hilsen	
Fredrik	Sørensen	 	 	 	 	 	 	 	 Fauske	05.04.2017	
Finneid	Eiendom	ANS	
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