
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 02.11.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: SKS Arena 
 
 
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: 
Utdeling av næringspris 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 7/2017 
Sak nr. Sakstittel  
085/17 Godkjenning av møtebok  
086/17 Referatsaker i perioden  
087/17 Økonomimelding 2/2017  
088/17 Kommunebarometeret 2017 – Fauske kommune  
089/17 Fastsettelse av planprogram for interkommunalt 

plansamarbeid om planlegging av Skjerstadfjorden 
 

090/17 Prolongering av Trafikksikkerhetsplanen 2012-17 til også å 
gjelde 2018 

 

091/17 Avvikling av  kommunal heimevernsnemnd og forslag til 
representanter til heimevernsnemnd på distriktsnivå 

 

092/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Madeleine Johnsen 
Holmvik 

 

 
 
 
Fauske, 26.10.17 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/15992     
 Arkiv sakID.: 17/3590 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
085/17 Kommunestyre 02.11.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2017 og 6/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
29.09.2017 Protokoll - Kommunestyre - 28.09.2017 1361140 

26.10.2017 Protokoll - Kommunestyre - Saltenting 19.-20.10.2017 1363287 

26.10.2017 1 Fylkeskommunens rolle i utdanningspolitikken 1363288 

26.10.2017 2 Vekst i Salten - Hvor skal tankekraften komme fra 1363289 

26.10.2017 3 Digitalisering i grunnskolen 1363290 

26.10.2017 4 Helsefremmende grunnskoler i Salten 1363291 

26.10.2017 5 Nord universitet - i og for regionen 1363292 

26.10.2017 6 Drivkraft i nord 1363293 

26.10.2017 7 Fire trusler og en mulighet 1363294 

26.10.2017 8 Gi de beste hodene ien karrierevei i Salten 1363295 

26.10.2017 9 Næringslivets kompetansebehov 1363296 

26.10.2017 10 Lærlinger - en ressurs for kommunen 1363297 

26.10.2017 11 Saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer 1363298 

26.10.2017 12 Inhabilitet 1363299 

26.10.2017 13 Lovlighetskontroll - Innsynsregler for folkevalgte 1363300 

26.10.2017 14 Innføring i økonomistyring 1363301 

26.10.2017 15 Kommunal planlegging 1363302 

26.10.2017 16 Innsigelser 1363303 

26.10.2017 17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og kap 9a i 
opplæringsloven 

1363304 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 28.09.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 5/2017 Til kl. 14:45 Møtested: Finneid skole 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Liv-Marit Tverå FRP 
Arnt Pedersen H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Raymond Mathisen FL 
Vegard Setså FL 
Per Støre FRP 
Tore Paul Stemland FRP 
Ketil Skår H 
Einar Thomassen R 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Monica Johansen 
Nils-Are Johnsplass 
Trond Heimtun 
 
 
Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
Hilde Johanne Dybwad 072/17 , <parti> Hilde Dybwad stilte spørsmål med 

egen habilitet. Styremedlem i 
Veipakke Salten. Dybwad ble 
enstemmig erklært inhabil med 
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hjemmel i forvaltningslovens § 6. 
Ole Tobias Orvin 072/17 ,  Ole Tobias Orvin stilte spørsmål 

med egen habilitet. 
Varastyremedlem i Veipakke 
Salten. Orvin ble enstemmig 
erklært inhabil med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6. 

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

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

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL):   
Sak i fylkestinget som er ute på høring - Uttalelse ang. Fauske videregående skole. 
Uttalelsen settes opp som egen sak. 

· Siv Anita Johnsen Brekke (AP): 
Sak 67/17 - Rådmannen kan ikke foreslå nytt forslag til vedtak når saken har vært i 
formannskapet. Rådmannen kan ikke overprøve vedtak i formannskapet. 

· Arnt Pedersen (H): 
Ber om informasjon ang. den økonomiske situasjonen. 

· Hilde Dybwad (AP): 
Inhabil i sak 72/17. 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Inhabil i sak 72/17. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Orientering ang. status Valnesfjord skole v/prosjektleder Evald Solbakken 

Orientering ang. den økonomiske situasjonen v/økonomisjef Kariann Sørdahl 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.10.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formanskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
064/17 Godkjenning av møtebok  
065/17 Delegerte saker i perioden  
066/17 Referatsaker i perioden  
067/17 Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status 31.08.17.  

Finansiering gjenstående prosjekter 
 

068/17 Rullering av Lønnspolitisk plan 2017  
069/17 Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon  
070/17 Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

i Fauske kommune 
 

071/17 Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i 
Fauske kommune 

 

072/17 Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i 
igangsatte bompengeprosjekter 

 

073/17 Rekkefølgen av flerspråkelig navn på Fauske kommune  
074/17 Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i 

Klungsetmarka skianlegg 
 

075/17 Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av foreløpige 
konklusjoner fra arbeidsgruppen og arbeidet videre 

 

076/17 Salten Regionråd - Endring av vedtekter  
077/17 Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS  
078/17 Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler  
079/17 Vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg  
080/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Kenneth Svendsen  
081/17 Grunngitt spørsmål til kommunestyret 28.09.2017 - 

Trafikksikkerhet 
 

082/17 Interpellasjon til kommunestyremøtet 28. september 2017 - 
Innkjøps- og vikarstopp 

 

083/17 Uttalelse - Fauske i vekst - Bevar tilbudet på Fauske 
videregående skole 
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064/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 064/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
 
 
065/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 065/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
066/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 066/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
067/17: Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status 31.08.17.  Finansiering gjenstående 
prosjekter 
 
 
 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

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. 
 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet rådmannens forslag til vedtak  med tillegg: 
1. Rådmannens nye forslag vedtas: 

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 5.299.000.  

2. Som kommunestyret tidligere har vedtatt, bes rådmannen iverksette stenging av 
tungtransporttrafikk fra Krodalsmyra via Jernbanegata til E6. 

3. Rådmannen bes vurdere trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med avkjøring E6 - Medåsveien.  

4. Det utarbeides en plan for mindre trafikksikkerhetstiltak i utkantene, hva gjelder enkle 
lyspunkter og buss-stopp. 

FL's forslag pkt. 1 ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
FL's forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 067/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Rådmannens nye forslag vedtas: 

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 5.299.000.  

2. Som kommunestyret tidligere har vedtatt, bes rådmannen iverksette stenging av 
tungtransporttrafikk fra Krodalsmyra via Jernbanegata til E6. 

3. Rådmannen bes vurdere trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med avkjøring E6 - Medåsveien.  

4. Det utarbeides en plan for mindre trafikksikkerhetstiltak i utkantene, hva gjelder enkle 
lyspunkter og buss-stopp. 

 
 
 
068/17: Rullering av Lønnspolitisk plan 2017 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Partssammensatt utvalg 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 007/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 068/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 068/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
069/17: Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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.  
 

 
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.  
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 
FOR- 066/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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.  
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 

 
KOM- 069/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
070/17: Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 30.08.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
HEOM- 018/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, KRF og V: 
"Samboergaranti" for hjelpetrengende eldre. 

Ektefeller/samboere som har bodd sammen et langt liv skal gis mulighet til å bo sammen også i 
sykehjem. Fauske kommune vil sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo 
sammen på institusjon får anledning til det, selv om bare en har fått vedtak. 

Vilkår for tildeling av opphold for ektefeller/samboere presiseres slik: 

· Den ene part er i behov for og tildeles langtidsopphold i sykehjem. 
· Den andre/hjemmeboende parten trenger helse- og omsorgstjenester og oppfyller 

delvis krieterier for tildeling av tidsbegrenset/midlertidig opphold. 
· Ektefellene/samboerne søker om og tildeles plass i dobbeltrom. 
· Vedtak om tidsbegrenset opphold/korttidsopphold fattes av en til to måneders 

varighet, vedtak kan forlenges med en til to måneder om gangen, så lenge opphold er 
ønsket og nødvendig. 

· Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold. 
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Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslaget: 
Saken utsettes og sendes tilbake til helse- og omsorgsutvalget til behandling. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 070/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og sendes tilbake til helse- og omsorgsutvalget til behandling. 

 
 
 
071/17: Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 30.08.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

BPA ordningen driftes videre slik den driftes i dag. Fauske kommune tilbyr to måter å 
organisere tjenesteytingen enten som kommunal drift eller i brukerens egen regi. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
BPA ordningen driftes videre slik den driftes i dag. Fauske kommune tilbyr to måter å 
organisere tjenesteytingen enten som kommunal drift eller i brukerens egen regi. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 017/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

BPA ordningen driftes videre slik den driftes i dag. Fauske kommune tilbyr to måter å 
organisere tjenesteytingen enten som kommunal drift eller i brukerens egen regi. 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 05.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 

Hva er BPA? Punkt 1.1 i "Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA" (IS-2313) - 
og link vedlagt saken står det:  

BPA skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest 
mulig uavhengig. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov 
og ønsker som alle andre samfunnsborgere".  

FUN registrerer at rådmannen innstiller på at BPA-ordningen skal driftes videre slik den 
organiseres i dag, enten kommunal drift eller i brukerens egen regi. Rådet beklager at 
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rådmannen ikke ser det hensiktsmessig å la private aktører (herunder ULOBA) bidra med sine 
tjenester i kommunen, men setter pris på at det endelig foreligger en avklaring/vedtak i saken. 

Det fremgår videre og slås fast i saksutredningen at ordningen (BPA) fungerer tilfredstillende i 
Fauske kommune. Det er rådet fortsatt uenig i.  

I Helse- og omsorgsplanen er BPA nevnt under satsingsområde 3, Resultatmål pkt. 19. Der 
vises det til at BPA ordningen skal gjøres kjent for de som har den type hjelpebehov. Til tross 
for dette resultatmålet ligger det ikke informasjon ute på kommunens hjemmeside.  

Spørsmål:  

1. Blir intensjonen i planen fulgt opp? 
2. Hvor brukerstyrt er tilbudet til de fem som pr i dag mottar tjenesten fra kommunen? 
3. Har disse fått uttale seg før man konkluderte med at ordningen fungerer tilfredsstillende? 

FUN ber kommunestyret ta hensyn til våre innspill og sette brukerne i fokus. 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FUN- 023/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Hva er BPA? Punkt 1.1 i "Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA" (IS-2313) - 
og link vedlagt saken står det:  

BPA skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest 
mulig uavhengig. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov 
og ønsker som alle andre samfunnsborgere".  

FUN registrerer at rådmannen innstiller på at BPA-ordningen skal driftes videre slik den 
organiseres i dag, enten kommunal drift eller i brukerens egen regi. Rådet beklager at 
rådmannen ikke ser det hensiktsmessig å la private aktører (herunder ULOBA) bidra med sine 
tjenester i kommunen, men setter pris på at det endelig foreligger en avklaring/vedtak i saken. 

Det fremgår videre og slås fast i saksutredningen at ordningen (BPA) fungerer tilfredstillende i 
Fauske kommune. Det er rådet fortsatt uenig i.  

I Helse- og omsorgsplanen er BPA nevnt under satsingsområde 3, Resultatmål pkt. 19. Der 
vises det til at BPA ordningen skal gjøres kjent for de som har den type hjelpebehov. Til tross 
for dette resultatmålet ligger det ikke informasjon ute på kommunens hjemmeside.  

Spørsmål:  

1. Blir intensjonen i planen fulgt opp? 
2. Hvor brukerstyrt er tilbudet til de fem som pr i dag mottar tjenesten fra kommunen? 
3. Har disse fått uttale seg før man konkluderte med at ordningen fungerer 

tilfredsstillende? 
FUN ber kommunestyret ta hensyn til våre innspill og sette brukerne i fokus. 
 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Representant fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, Vera Valen, orienterte. 
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Arnt Pedersen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes tilbake. Saken utredes videre. 

H's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 071/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og sendes tilbake. Saken utredes 
videre. 

 
 
 
072/17: Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i igangsatte 
bompengeprosjekter 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 069/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
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Kommunestyre 28.09.2017: 
 
Inhabil Varamedlem Merknad 
Hilde Johanne Dybwad  Hilde Dybwad stilte spørsmål med egen 

habilitet. Styremedlem i Veipakke Salten. 
Dybwad ble enstemmig erklært inhabil 
med hjemmel i forvaltningslovens § 6. 

Ole Tobias Orvin  Ole Tobias Orvin stilte spørsmål med egen 
habilitet. Varastyremedlem i Veipakke 
Salten. Orvin ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 
6. 

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 072/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
073/17: Rekkefølgen av flerspråkelig navn på Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 07.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 087/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
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Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 073/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 

 
 
 
074/17: Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i Klungsetmarka 
skianlegg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
 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. 
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Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 071/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

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

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) fremmet følgende forslag: 
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. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 074/17 Vedtak: 
Vedtak: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

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

 
 
 
075/17: Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av foreløpige konklusjoner fra 
arbeidsgruppen og arbeidet videre 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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 

 
 
Formannskap 13.09.2017: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 072/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 075/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
076/17: Salten Regionråd - Endring av vedtekter 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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: 
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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.» 
 

 
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.» 
 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 075/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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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.» 
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 076/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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» 
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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.» 
 

 
 
 
077/17: Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 
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Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 074/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 077/17 Vedtak: 
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. 

 
 
 
078/17: Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 
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Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Rådmannsinstitusjonen tildeles vigselsmyndighet. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 7 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 073/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo følgende utsettelsesforslag: 
Saken sendes tilbake til rådmannen og det bes om at rådmannen kommer tilbake i neste 
kommunestyremøte med forslag på 2 kommunalt ansatte som vigslere. 

AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 16 mot 11 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 078/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
079/17: Vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 
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Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 076/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 079/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 

 
 
 
080/17: Søknad om fritak fra politiske verv - Kenneth Svendsen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kenneth Svendsen innvilget fritak fra sine verv i kommunestyre og formannskapet 
fra 1. oktober 2017. 

 
2. Etter kommuneloven § 16 andre ledd rykker følgende opp som nytt medlem i 

kommunestyret: 
· Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med 

følgende varamedlem: 
· Egil Andre Aadahl, Kosmovassveien 184, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som medlem av 

formannskapet: 
· …………………………… 

 
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
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Tore Stemland (FRP) foreslo under pkt. 4: 
Leif Lindstrøm for fast medlem 
Marit Stemland som 2. varamedlem 

Rådmannens forslag til vedtak og FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 080/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kenneth Svendsen innvilget fritak fra sine verv i kommunestyre og formannskapet 
fra 1. oktober 2017. 

 
2. Etter kommuneloven § 16 andre ledd rykker følgende opp som nytt medlem i 

kommunestyret: 
· Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med 

følgende varamedlem: 
· Egil Andre Aadahl, Kosmovassveien 184, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som medlem av 

formannskapet: 
· Leif Lindstrøm, Valnesfjordveien 304, 8215 Valnesfjord 

5.  Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som 2. varamedlem av 
formannskapet: 

-      Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
 
 
 
081/17: Grunngitt spørsmål til kommunestyret 28.09.2017 - Trafikksikkerhet 
 
 

 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Representanten Jens B. Kyed leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 
KOM- 081/17 Vedtak: 

Ordfører svarte: 
Fauske kommune har jobbet lenge med trafikksikker skolevei, også lenge før barnas 
transportplan ble vedtatt av Stortinget. Dette for å legge til rette for at barn og unge skal 
kunne gå/sykle til skole og til fritidsaktiviteter. 

Utførte tiltak: 
1) Sammehengende gang/sykkelvei mellom Eiaveien og Terminalveien 
2) Gang/sykkelsti langs parkeringsplassen på jernbanestasjonen og fram mot Marmorveien. 
206 m ny gang/sykkelvei 
3) Sammenhengende gang/sykkelvei i Hauan/fra Hauan boligfelt til Terminalveien,, ca. 2 km. 
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4) Statens Vegvesen har lysregulert i kryssing av E6 på og på RV 80, dvs. ved Nicokrysset, i 
Kirkeveien og ved Mølnveien. 

I tillegg er det følgende prosjekter under utførelse: 
1) Gang- og sykkelvei fra E6 og fram til SKS Arena på Vestmyra 
2) Gang- og sykkelvei ved handelsparken, opphøyet gangfelt over Terminalveien 
3) Opphøyet gangfelt i Hegreveien 

Tiltak som planlegges: 
1) Fortau Erikstadveien 
2) Utbedring Hegreveien 
3) Forlengelse av fortau i Hegreveien og "kiss- and ridesone" ved Idrettshallen 

Kommunen har søkt Statens Vegvesen om nedsetting av fartsgrense, bl.a. i Terminalveien 
og fått avslag. I tillegg har kommunen søkt Statens Vegvsen om godkjenning av skiltplan 
hvor skilting av forbudt for lastebiler/trailere fra Postterminalen til Hauanbrua. Dette er også 
avslått av Statens vegvesen. 

Fauske kommune har ikke søkt Statens Vegvesen om nedsetting av fartsgrense eller andre 
hastighetshemmende tiltak langs andre deler av fylkesveiene i kommunen. 

Etter råd fra Faglig Trafikkforum Fauske jobber Fauske kommune med å omgjøre samleveier 
inn til boligområder til forkjørsveier og regulere farten på disse. Dette gjelder Rognveien, 
Kirkeveien, Erikstadveien, Fugleveien og Løgavlnveien. 

Det jobbes også med trafikksikkerhetstiltak ved Hauanbrua. Faglig Trafikkforum har 
behandlet saken og gitt råd om at det må etableres opphøyd gangfelt med belysning ved 
kryssing av Rognveien ved Hauanbrua. 

Statens Vegvesen har i brev til Fauske kommune orientert om at en gruppe studenter har 
gjort en grundig trafikksikkerhetsinspeksjon og skrevet bacheloroppgave om problematikken 
vedr. trafikksitusjonen i Valnesfjord/Strømsnes. Statens Vegvsen vil bruke denne rapporten i 
det videre arbeidet med prioritering av tiltak når de får økonomisk rom for dette. 

I forbindelse med åpning av nyskolen i Valnesfjord må en vurdere hvilken fartsgrense det 
skal være fram til skolen. I Statens Vegvesens reguleringsplan for området fra kirka til 
Stemlandsveien er det lagt inn gang- og sykkelvei, men inntil denne er etablert, må det 
vurderes nedsetting av fartsgrense. 

I anleggsperioden er fartsgrensen satt ned forbi byggeplassen. 

Det har tidligere vært dialog med Statens Vegvesen om  nedsetting av fartsgrense i 
Valnesfjord, uten at dette har ført fram. 

Fauske kommune har og har hatt god dialog med Statens Vegvesen i forbindelse med 
trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjelder både gjennomførte tiltak og planarbeid. Statens 
Vegvesen gjennomførte "Barnetråkkundersøkelsen". Denne er brukt som grunnlag for 
trafikksikkerhetssatsingen i kommunen. 

Fauske kommune ser nå på arealdisponeringen for å få til mest mulig trygg 
trafikkavvikling/trygg skolevei for barn i Valnesfjord. 

Det er skissert under planlagte tiltak hvilke tiltak som kommunen skal jobbe med det neste 
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året. 

Kommunens jobbing med trafikksikkerhet har bl.a. resultert at vi har 8 barnehager i 
kommunens om er sertifisert av Trygg Trafikk som "Trafikksikre barnehager". 

Plan/utvikling arbeider nå med rullering av trafikksikkerhetsplanen for 2018/22. 

 
 
 
082/17: Interpellasjon til kommunestyremøtet 28. september 2017 - Innkjøps- og 
vikarstopp 
 
 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Representanten Jens B. Kyed leste opp interpellasjonen. 

 
KOM- 082/17 Vedtak: 

Ordfører svarte: 
1. Nei, ordfører kan ikke garantere det. Samtidig vil ordfører være enig med interpellanten i 
at dette er ingen god måte å løse de økonomiske utfordringer på. Vikarstopp og 
innkjøpsstopp rammer alle enheter/virksomheter, både de som holder seg innenfor vedtatt 
budsjett og de som ikke klarer det. Ordfører forventer derfor at rådmannen i sitt saksframlegg 
til økonomimelding 2 synliggjør tydelig hvorfor det har vært påkrevd å innføre tiltaket. 

2. Vi kan unngå dette ved at kommunestyret sammen sørger for at vi har en sunn økonomi i 
kommunen. 

3. Jeg forventer at svake grupper i samfunnet vårt i minst mulig grad blir berørt av 
innsparingstiltakene. Liv og helse, samt at barn/ungdom, elever med enkeltvedtak skal 
ivaretas. 

4. Ved at kommunestyret sammen sørger for at man setter tæring etter næring i den 
økonomiske politikken for Fauske. 

 
 
 
083/17: Uttalelse - Fauske i vekst - Bevar tilbudet på Fauske videregående skole 
 
 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente uttalelse ble lagt fram: 
Fauske kommune er blitt gjort kjent med at det foreligger et høringsdokument i forbindelse med 
behandling av struktursak i Fylkestinget i desember 2017, med høringsfrist 2. oktober. Tema i 
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denne høringen er endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland.   

Forslaget for Fauske videregående skole går ut på å redusere tilbudet til regionens ungdom 
betraktelig. I forslaget som er sendt til høring vil fylkeskommunen legge ned 
utdanningsprogrammene VG1 restaurant og matfag, VG2 Kokk og servitør fra skoleåret 2018-
19. Begrunnelsen i høringsnotatet er at Saltens kompetansebehov i stor grad dekkes av 
tilbudene som gis ved Bodø videregående skole.  
  
Fauske videregående skoler har lange tradisjoner når det gjelder utdanning i kokk og 
servitørfaget. Skolen har nye og moderne lokaler og meget dyktige lærere. Alle elevene fra 
Fauske videregående skole har fått læringsplass og skolen har et meget godt samarbeid med 
bransjen. Kommunen er i en positiv utvikling og har økt folketallet med 170 personer siden 
2016. Som et eksempel på denne utviklingen vil Fauske kommune fremheve byggingen av nytt 
hotell som er planlagt igangsatt i 2018. Behovet for arbeidskraft fra restaurant og matfag og 
kokk og servitørfaget vil i denne forbindelse mangedobles.  
  
I høringsutkastet argumenteres det for at alle videregående skolene bør ha to paralleller på 
studiespesialiserende. I den forbindelse foreslår de å legge ned VG1, VG2 og VG3 
Idrettsfag.  Nedleggingen er tenkt igangsatt fra skoleåret 2018-19, med påfølgende nedlegging 
av VG3 neste år.  Elevene fra Indre Salten må dermed søke Bodø skolene hvis de ønsker å gå 
på noen av de nevnte utdanningsprogrammene.  
  
Elevtilgangen i år og til neste år er lav i Salten regionen, men fra skoleåret 2019 stiger det 
betraktelig.  I de statistikkene som fylkeskommunen har utarbeidet er det ikke tatt med minoritet 
språklig elever. 
  
Fauske videregående skole har alltid hatt to paralleller på studiespesialiserende, og mener at 
det er veldig spesielt inneværende år da vi har bare en.  Det samme gjelder idrettsfag hvor 
skolen hadde for få søkere til å igangsette VG1 Idrettsfag inneværende år, i fjor var det 35 
søker.  Søknadene har dreid seg over til yrkesfag der det er opprettet to nye paralleller. 
  
Idrettsfag har mange fasiliteter i nærområdet(gåavstand) som de bruker: svømmehall, 
aktivitetsanlegg, alpint, fotballbaner, idrettshall, skiløype og etter hvert rulleskiløype, natur etc.  
  
Fauske kommune er meget tilfreds med at Nordland fylkeskommunen har startet prosessen 
med et hybelhus på Fauske for tilreisende elever.  De elevene som ønsker å utdanne seg i de 
nevnte utdanningsprogrammene fra regionen må nå flytte på hybel i Bodø.  
  
Fauske kommunestyre er svært uenig i den sentraliseringslinjen det legges opp til i høringen og 
ber om at forslagene legges til side. I stedet oppfordrer vi fylkeskommunen til dialog og til å 
fremstå som den viktige regionale utviklingsaktøren de skal være. Fauske er i vekst og utvikling 
og da trenger vi Nordland fylkeskommune med på laget. 
 
 
Den omforente uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 083/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune er blitt gjort kjent med at det foreligger et høringsdokument i forbindelse 
med behandling av struktursak i Fylkestinget i desember 2017, med høringsfrist 2. oktober. 
Tema i denne høringen er endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland.   

Forslaget for Fauske videregående skole går ut på å redusere tilbudet til regionens ungdom 
betraktelig. I forslaget som er sendt til høring vil fylkeskommunen legge ned 
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utdanningsprogrammene VG1 restaurant og matfag, VG2 Kokk og servitør fra skoleåret 
2018-19. Begrunnelsen i høringsnotatet er at Saltens kompetansebehov i stor grad dekkes 
av tilbudene som gis ved Bodø videregående skole.  
  
Fauske videregående skoler har lange tradisjoner når det gjelder utdanning i kokk og 
servitørfaget. Skolen har nye og moderne lokaler og meget dyktige lærere. Alle elevene fra 
Fauske videregående skole har fått læringsplass og skolen har et meget godt samarbeid 
med bransjen. Kommunen er i en positiv utvikling og har økt folketallet med 170 personer 
siden 2016. Som et eksempel på denne utviklingen vil Fauske kommune fremheve 
byggingen av nytt hotell som er planlagt igangsatt i 2018. Behovet for arbeidskraft fra 
restaurant og matfag og kokk og servitørfaget vil i denne forbindelse mangedobles.  
  
I høringsutkastet argumenteres det for at alle videregående skolene bør ha to paralleller på 
studiespesialiserende. I den forbindelse foreslår de å legge ned VG1, VG2 og VG3 
Idrettsfag.  Nedleggingen er tenkt igangsatt fra skoleåret 2018-19, med påfølgende 
nedlegging av VG3 neste år.  Elevene fra Indre Salten må dermed søke Bodø skolene hvis 
de ønsker å gå på noen av de nevnte utdanningsprogrammene.  
  
Elevtilgangen i år og til neste år er lav i Salten regionen, men fra skoleåret 2019 stiger det 
betraktelig.  I de statistikkene som fylkeskommunen har utarbeidet er det ikke tatt med 
minoritet språklig elever. 
  
Fauske videregående skole har alltid hatt to paralleller på studiespesialiserende, og mener at 
det er veldig spesielt inneværende år da vi har bare en.  Det samme gjelder idrettsfag hvor 
skolen hadde for få søkere til å igangsette VG1 Idrettsfag inneværende år, i fjor var det 35 
søker.  Søknadene har dreid seg over til yrkesfag der det er opprettet to nye paralleller. 
  
Idrettsfag har mange fasiliteter i nærområdet(gåavstand) som de bruker: svømmehall, 
aktivitetsanlegg, alpint, fotballbaner, idrettshall, skiløype og etter hvert rulleskiløype, natur 
etc.  
  
Fauske kommune er meget tilfreds med at Nordland fylkeskommunen har startet prosessen 
med et hybelhus på Fauske for tilreisende elever.  De elevene som ønsker å utdanne seg i 
de nevnte utdanningsprogrammene fra regionen må nå flytte på hybel i Bodø.  
  
Fauske kommunestyre er svært uenig i den sentraliseringslinjen det legges opp til i høringen 
og ber om at forslagene legges til side. I stedet oppfordrer vi fylkeskommunen til dialog og til 
å fremstå som den viktige regionale utviklingsaktøren de skal være. Fauske er i vekst og 
utvikling og da trenger vi Nordland fylkeskommune med på laget. 

 
 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 19.10.2017 

– 
20.10.2017 

Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:15 Møtested: Scandic Havet Bodø 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
19.10.2017: 
Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Liv-Marit Tverå FRP 
Arnt Pedersen H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 
Tore Paul Stemland FRP 
 
 
20.10.2017: 
Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Liv-Marit Tverå FRP 
Arnt Pedersen H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Ole Tobias Orvin SV 
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Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 
Tore Paul Stemland FRP 
 
 
Møtenotater: 
 

 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.10.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
084/17 Saltentinget 2017 - Felles møte for kommunestyrene i 

Salten 19. - 20. oktober 
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084/17: Saltentinget 2017 - Felles møte for kommunestyrene i Salten 19. - 20. oktober 
 
 
 
Kommunestyre 19.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Torsdag 19. oktober - Tema: Kommunene som skoleeiere - utdanning av 
fremtidens ungdom 

Fylkeskommunens rolle i utdanningspolitikken 
Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning 

Vekst i Salten - hvor skal tankekraften komme fra? 
Per-Oskar Schjølberg, spesialrådgiver KS Nord-Norge 

Digitalisering i grunnskolen 
Tore Tverbakk, utdanningssjef Bodø kommune 

Helsefremmende grunnskoler i Salten 
Knut Berntsen, daglig leder Polarsirkelen Friluftsråd 

Nord universitet - i og for regionen 
Bjørn Olsen, rektor Nord universitet 

Drivkraft i nord 
Anne Husebekk, rektor UiT Norges Arktiske universitet 

Fire trusler og en mulighet 
Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge 

Gi de beste hodene en karrierevei i Salten 
Ingrid Lea Karlskås, prosjektleder Trainee Salten 
Svetlana Hansen, trainee Trainee Salten 

Næringslivets kompetansebehov 
Anne Marit Stork, Byggenæringens servicekontor 

Satsing på ungdom i egen bedrift - viktige suksesskriterier 
Ada Christine Haatuft, Cermaq Norway 

Lærlinger - en ressurs for kommunen? 
Hege Sørlie, rådmann Meløy kommune 

Fredag 20. oktober - Tema: Folkevalgtopplæring ved Fylkesmannen i Nordland 

Saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer 
Grethe Breimo, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelingen 

Habilitet 
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Erlann Mortensen, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelingen 

Lovlighetskontroll, innsynsregler for folkevalgte 
Tor Sande, underdirektør Kommunal- og beredskapsavdelingen 

Innføring i økonomistyring 
Robert Isaksen, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelingen 

Kommunal planlegging og innsigelser 
Egil Johansen, kommunal- og beredskapsdirektør 
Cathrine Hoff Mikalsen, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelingen 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 
Gisle Berg, underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelingen 

Kap 9 a i opplæringsloven 
Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelingen 

 

 
KOM- 084/17 Vedtak: 
Presentasjonene vedlegges møteprotokollen. 

 
 
 















































































































































































































































































































































































 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/15993     
 Arkiv sakID.: 17/3590 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
086/17 Kommunestyre 02.11.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Nei til innskrenkinger av kommunal beskatningsrett - Forslag til brev 
 
 
2, Brukerutvalg 
 
 
3, Tannhelsetjeneste til beboere på institusjon 
 
 
4, Digital hverdag 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Forslag til brev fra Fauske kommune til Finansdepartementet 

 

Nei til innskrenkinger av kommunal beskatningsrett 

Fauske kommune har sett på virkninger av Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018.  
 
Regjeringens satsing på kommunene uttrykkes gjennom de midler som fordeles i inntektssystemet og 
de verbale føringene som ulike departement og direktorater skal følge opp utover neste år.  

Vi konkluderer at statsbudsjett og virkning av inntektssystemet vil slå forskjellig ut for 
Nordlandskommunene. Veksten i frie inntekter er for et flertall av Nordlandskommunene ikke stor 
nok til å dekke utviklingen i løpende utgifter. Gjennomsnitt vekst i frie inntekter er på 2,1 %.  

For Fauske kommune er denne 2.0 %. Med en deflator på 2,6 % til å møte forventet lønns- og 
prisvekst, blir det for Fauske kommune en realnedgang i inntektene, og utfordrende å å tilpasse 
tjenestetilbudet, og de tilrådde satsingene som tidlig innsats i skolen, styrking av helsetilbudet til 
barn og unge og bedre tilbud til rusavhengige.  

Det som forsterker dette er at Regjeringen, i stedet for å følge opp tidligere føringer fra Stortinget, 
strammer betydelig inn på de kommunale inntektene kommunene kan få utenom inntektssystemet.  
 
Ut fra de endringer som følger av forslaget på eiendomsskatteområdet og på kraftverksbeskatningen, 
vil ikke industrikommunene i landet og kraftkommunene i landet, lengre få inntekter som setter oss i 
stand til å utvikle tjenester og velferd i tråd med landet for øvrig. Dette får meget krevende 
konsekvenser for Fauske kommune, sammen med mange andre.  
 
Fauske kommune har merket at Regjeringen utfordrer kommunens grunnleggende beskatningsrett 
på flere områder:  
 

• Forslaget om endring i eiendomsskatt på verk og bruk vil innebære at kommunene ikke 
lenger får anledning å skrive ut eiendomsskatt på kraftlinjer eller andre nettanlegg. Dette gir 
reduserte kommunale inntekter uten at Fauske kommune har hatt anledning å beregne 
nøyaktig konkret virkning for alle. Slike virkninger fremgår heller ikke av Statsbudsjettet. 
Statens utredningsinstruks krever at slike virkninger er utredet og redegjort for. Det har altså 
ikke skjedd. 
 

• Skatteinntektene fra de tradisjonelle industribedriftene vil bli vesentlig redusert dersom 
kommunene ikke lengre skal skrive ut skatt på verk og bruk, som foreslått. For landets 
kommuner vil dette utgjøre minst 800 millioner kroner årlig, etter fullført omlegging. Dette 
vil gå direkte ut over kommunale arbeidsplasser og det kommunale tjenestetilbudet. Fauske 
kommune karakteriserer forslaget som en forkjært industripolitikk som vil gi uklare og 
utilsiktede virkninger. De økonomiske virkninger er ikke utredet i tråd med 
utredningsinstruksens krav til statsforvaltningen ved lovforslag. 
  

• Overgangsbestemmelsene som foreslås vil innebære at alle kommuner må gjennomføre 
omtakseringer. Vi mener dette ikke er praktisk gjennomførbart og registrerer at 
departementet anslår kostnadene til 85 mill kroner.  
 



• Fauske kommune registrerer at kraftanleggene foreslås skjermet, men vil påpeke at vel 170 
kommuner likevel får reduserte inntekter på sine (kraft)verk og bruk, ved at 
kapitaliseringsrenten beholdes på 4,5 %, der sterke faglige argumenter kan føres for at en 
mer riktig rente er på ca 3 %.  
 
Med 4,5 % i kapitaliseringsrente reduseres fortsatt eiendomsskattegrunnlaget slik at videre 
skattebortfall for kommuner med kraftanlegg vil utgjøre 380 millioner kroner i 2018.  
 
Regjeringens forslag om økt (statlig) grunnrenteskatt fra 34,3 til 35,7 % sammenholdt med 
redusert selskapsskatt fra 24 % til 23 % er muligens provenynøytralt sett fra et statlig 
synspunkt, men gir en uheldig skattevridning for de kraftproduserendeselskapene og skaper 
disinsentiver for dem som aktive parter i det grønne skiftet.  I tillegg gir økt grunnrenteskatt 
reduserte kommunale inntekter all den tid grunnrenteskatten til staten trekkes fra i 
grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten. Forslaget innebærer derfor en økt 
statsskatt på bekostning av den kommunale eiendomsskatten.  
 

• Fauske kommune vil også påpeke at forslaget om endringer i reglene om 
produksjonsrelaterte nett vil slå negativt ut. Dette fordi kraftselskapene får anledning å 
trekke fra utgiftene på disse linjene i skattegrunnlaget for det enkelte kraftanlegg. Vi ser 
dette som en omkamp etter Høyesteretts dom i «Gildeskål-saken» og vil hevde at de 
foreslåtte endringene er skjønnsmessige og vil gi opphav til nye rettstvister.  
 

• Til sist vil vi påpeke at Regjeringen – i strid med Stortingets anmodningsvedtak – foreslår at 
kommunene ikke bør ha innsyn og klagerett for eiendomsskatt og naturressursskatt. Dette 
er udemokratisk og undergraver den kommunale beskatningsretten.  
 

Nordland er et kraftfylke og et industrifylke og Fauske er en stor kraftkommune. Rammevilkårene for 
en fortsatt vekst, for et godt offentlig tjenestetilbud og for gode arbeidsplasser i Nordland, basert på 
våre naturressurser, blir vesentlig dårligere med Regjeringens forslag.  Vi kan ikke akseptere at vår 
lokale beskatningsrett, som direkte gjenspeiler den verdiskapingen som Nordlands naturressurser og 
næringsliv yter til storsamfunnet, blir beskåret til fortrengsel for en økt statsskatt. En slik dreining av 
viktige inntektsstrømmer i det norske samfunn tildekker fordelingen av de reelle bidrag til vårt brutto 
nasjonalprodukt. 
 
Fauske kommune krever at det nedsettes et lovutvalg med mandat om mer detaljerte 
verdsettelsesregler, slik industri- og kraftkommuner i landet lenge har etterlyst. Den lokale 
beskatningsretten må inntil et slikt lovarbeid er gjennomført, ikke innskrenkes.   
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Kommunestyret 
 
 
 
 
Brukerutvalg 
 
Eldrerådet- 030/17, har i møte 17.10.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak 

Brukerutvalg 

I sak 006/17 ba Eldrerådet Kommunestyret om å opprette et brukerutvalg på sykehjemmet, samt et 
kontaktforum for pårørende. Eldrerådet ber om en redegjørelse over hvor saken står i dag og hvilken 
tilsplan for organisering og gjennomføring som eventuelt foreligger.  

Saken ble behandlet i kommunestyret 22.06.17 i sak 042/17. Det ble bedt om at saken ble utredet og 
forelagt helse og omsorgsutvalget. Kommunalsjef er orientert om vedtaket.  

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Kommunestyret 
 
 
 
 
Tannhelsetjeneste til beboere på institusjon 
 
Eldrerådet- 030/17, har i møte 17.10.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak 

Tannhelsetjenesten til beboere på institusjon 

Da Eldrerådet ikke er kjent med om institusjonenes beboere har tilbud om tannhelsetjeneste, vil 
Eldrerådet be om en skriftlig orientering om denne tjenesten er innført og hvordan den organiseres.  

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Kommunestyret 
 
 
 
 
Digital hverdag 
 
Eldrerådet- 029/17, har i møte 17.10.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak 

Dokumentene tas til orientering. 
RS 3:  

Digital hverdag 

Viser til vedtak  i sak 9/17 og sak 16/17. 

Da tiden går og mange eldre sliter med å følge med i den digitale hverdag, vil Eldrerådet etterlyse en 
reaksjon på vårt vedtak i saken. Eldrerådet vil understreke viktigheten og behovet for en opplæringsplan 
med oppfølging.  

For de eldre som ikke har hatt mulighet for å kunne følge med i denne utviklingen og heller ikke har 
noen av sine nærmeste rundt seg er hverdagen heller vanskelig.  

Da myndighetene gjennom NAV ikke etterkom kravet fra landets pensjonister som ønsket de skulle 
kunne få sin informasjon i papirutgave, er det særdeles viktig å komme i gang med denne typen 
opplæring.  

Eldrerådet vil understreke viktigheten med å få frem kostnadene av en slik opplæringsplan og 
påfølgende opplæring, da det må være statens ansvar å dekke kommunens kostnader i denne spesielle 
saken.  

 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Økonomimelding 2/2017 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.10.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Drift: 
 

 

Rådmannen bes om å vurdere risiko og økonomisk handlingsrom ved å opprettholde fondsplassering i 
Paretofondet og Sparebank 1 fondet. Både likviditetssituasjonen og regelverket for plassering av 
overskuddslividitet må tas med i betraktningen. Framlegget forventes til budsjettmøtet desember 2017. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Drift: 
 



 

 
 
Formannskap 24.10.2017: 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen bes om å vurdere risiko og økonomisk handlingsrom ved å opprettholde fondsplassering i 
Paretofondet og Sparebank 1 fondet. Både likviditetssituasjonen og regelverket for plassering av 
overskuddslividitet må tas med i betraktningen. Framlegget forventes til budsjettmøtet desember 2017. 

Rådmannens forslag til innstillinge  ble enstemmig vedtatt. 
R's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 083/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Drift: 
 



 

Rådmannen bes om å vurdere risiko og økonomisk handlingsrom ved å opprettholde fondsplassering i 
Paretofondet og Sparebank 1 fondet. Både likviditetssituasjonen og regelverket for plassering av 
overskuddslividitet må tas med i betraktningen. Framlegget forventes til budsjettmøtet desember 2017. 
 
Vedlegg: 
17.10.2017 Økonomimelding 2 2017 1362567 
 
Sammendrag: 
Se vedlagte økonomimelding for 2. tertial 2017.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



1 
 

ØKONOMIMELDING 2/2017 
 
Økonomimelding 2/2017 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.8.2017. Den 
økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 2. tertial 2017 samt årsprognose for 2017  

 
 
 
Prognosen basert på rapportering per 31. august 2017, viser et samlet merforbruk på ca. 17 
mill. kr ved slutten av året. I økonomimelding 1/2017 var tilsvarende prognose et årsresultat i 
balanse. Med andre ord er utviklingen svært negativ. Det betyr at budsjetterte avsetninger til 
disposisjonsfond og finansiering av investeringer, samt tidligere avsatte midler til 
disposisjonsfond, vil måtte benyttes for å redusere dette merforbruket mest mulig.   
 
Det er innenfor hjemmetjenester og institusjon at kommunen har det største merforbruket.  
Erfaringsmessig har ferieavviklingen i pleie og omsorg stor betydning for kommunens 
årsresultat, og det er derfor vanskelig å gi en presis årsprognose før sommeren. Rådmannen 

Budsjett Per.budsjett Regnskap Avvik Vurdert Forventet
2017 2017 2017 Regns-per. budsj. Årsprognose avvik

Fast lønn 353 590 735   218 687 812   219 876 469   1 188 657                 358 340 735   4 750 000          
Overtid 2 209 383        1 472 922        3 961 828        2 488 906                 4 662 128        2 693 231          
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 38 500 235     25 569 942     37 966 895     12 396 952               54 000 235     18 500 000       
Annen lønn 29 316 272     19 521 159     21 407 400     1 886 240                 36 116 272     4 000 000          
Sosiale utgifter 74 409 040     58 572 002     53 524 242     -5 047 760                76 909 040     2 500 000          
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 105 524 157   66 935 891     72 937 187     6 001 296                 111 524 157   6 000 000          
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 87 643 160     66 231 939     62 684 764     -3 547 175                87 643 160     -                      
Overføringsutgifter 45 998 440     29 474 960     36 466 779     6 991 819                 48 798 440     2 800 000          
Kjøp av konsesjonskraft 12 216 000     8 144 000        7 431 397        -712 603                   12 216 000     -                      
Skatt på kvotekraft 1 680 000        1 680 000        1 507 500        -172 500                   1 680 000        -                      
Rente og finansutgifter 56 745 382     34 795 345     31 296 457     -3 498 888                54 745 382     -2 000 000        
Avsetninger til fond 5 080 153        4 330 153        4 330 153        -                             5 080 153        -                      
Overføring til investeringsregnskapet 3 226 352        2 426 352        826 352           -1 600 000                3 226 352        -                      
Avskrivninger 36 147 706     5 622 621        -                    -5 622 621                36 147 706     -                      
Sum utgifter 852 287 015   543 465 098   554 217 423   10 752 323               891 089 760   39 243 231       

Refusjoner syke- og fødselspenger -14 999 432    -9 999 622      -13 438 721    -3 439 099                -19 000 000    -4 000 568        
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -89 529 610    -67 674 458    -65 884 274    1 790 185                 -89 529 610    -                      
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -60 244 329    -31 652 483    -34 252 412    -2 599 929                -66 244 329    -6 000 000        
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -42 344 046    -24 708 000    -24 065 419    642 581                     -49 344 046    -7 000 000        
Rammetilskudd -277 231 000 -182 972 460 -186 212 911 -3 240 451                -277 231 000 -                      
Skatt på inntekt og formue -236 596 277 -165 617 394 -152 538 947 13 078 447               -239 596 277 -3 000 000        
Eiendomsskatt -45 750 000    -45 750 000    -45 948 256    -198 256                   -45 750 000    -                      
Salg av konsesjonskraft -24 650 000    -16 433 333    -14 180 010    2 253 324                 -24 650 000    -                      
Salg av kvotekraft -6 000 000      -                    -                    -                             -6 000 000      -                      
Aksjeutbytte -8 000 000      -8 000 000      -6 455 926      1 544 074                 -6 455 926      1 544 074          
Rente og finansinntekter -3 275 000      -177 500         -601 172         -423 672                   -3 275 000      -                      
Bruk av fond -6 769 615      -5 231 505      -8 526 415      -3 294 910                -10 156 032    -3 386 417        
Motpost avskrivninger -36 147 706    -                    -                    -                             -36 147 706    -                      
Sum inntekter -851 537 015 -558 216 755 -552 104 463 6 112 294                 -873 379 926 -21 842 911      

T O T A L T -                    -15 251 657    2 112 959        17 364 616               17 709 834     17 400 320       
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meldte i 1. tertial om forventet merforbruk på sosialtjenester. Situasjonen der er ikke 
forbedret, og det meldes om ytterligere merforbruk. 
 
Utbetalingene til introduksjonsstønad har økt mer enn forutsatt i budsjettet. Opprettelse og 
etterhvert nedleggelse av tjenestetilbud knyttet til de tre flyktningmottakene er et område hvor 
det tidligere er signalisert at utgiftsstrømmen ikke opphører samtidig som inntektene gjør det. 
Dette skyldes avtaler knyttet til leie av lokaler og midlertidige arbeidsavtaler til ansatte. 
Mottak av flyktninger var budsjettert med en netto inntekt på 2,1 mill. kr. I løpet av 2017 ble 
samtlige mottak i Fauske kommune lagt ned. Dette betyr at inntektsstrømmen fra UDI stoppet 
opp. 
 
Videre forventes det en svikt i gebyrinntekter på vann og avløp på ca. 2 mill. kr. Dette 
påvirker driften direkte da det ikke finnes midler på selvkostfondene til å dekke opp 
inntektssvikten. Samlet utbytte blir ca. 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til 
dette er halvert utbytte fra SKS. Dette veies delvis opp av høyere utbytte fra ISE. 
 
Samlet sett gir alle disse avvikene et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. 
 
I prognosen ligger det en usikkerhet rundt størrelsen på integreringstilskuddet. Det gjenstår 13 
bosettinger i 2017 i forhold til vedtak. For tiden er det få asylsøkere rundt om på landets 
mottak. Hvis Fauske kommune ikke får bosatt alle som forutsatt, vil dette medføre en 
reduksjon i integreringstilskudd på inntil 3 mill. kr som ikke er hensyntatt i årsprognosen i 
denne økonomimeldingen. 
 
Totalt sett er den økonomiske utviklingen i sommer og høst svært bekymringsfull. På 
bakgrunn av den negative utviklingen etter 1. tertial, bestemte rådmannen i slutten av august 
2017 at det skulle gjennomføres ansettelses- og innkjøpsstopp ut året, for å bremse 
merforbruket mest mulig. Det er vanskelig å forutsi effekten av dette tiltaket. Dette skyldes at 
merforbruket i stor grad er knyttet til hjemmetjenester og institusjon, hvor trykket er stort som 
følge av pasientsituasjonen. 
 
I budsjettet er det regulert inn avsetning av fjorårets mindreforbruk og overføring til 
investeringsregnskapet på til sammen 8,3 mill. kr. I henhold til de kommunale 
regnskapsreglene vi dette beløpet i stedet gå med til å redusere merforbruket for 2017. I 
tillegg foreslår rådmannen å regulere inn bruk av tidligere avsatte midler til disposisjonsfond 
for å dekke inn ytterligere merforbruk. Dette betyr at denne prognosen vil medføre at alle frie 
reserver vil være brukt opp ved utgangen av året. I verste fall vil regnskapet komme ut med et 
udekket merforbruk. 
 
 

1.1. Utfordringer ved for høyt driftsnivå 
 
Rådmannen har gjentatte ganger advart om at Fauske kommunes driftsnivå er for høyt. 
Utviklingen de siste årene har forsterket gapet mellom inntekter og utgifter ytterligere. Fra 
2012 og til i dag har Fauske kommune investert for ca. 800 mill. kr, jf. tabell 2. De økte 
investeringene i perioden har gitt anslagsvis 30 mill. kr ekstra i rente- og avdragsutgifter i 
2017. Siden 2012 har kommunens kraftinntekter gått gradvis nedover, og er i dag ca. 20 mill. 
kr lavere enn i toppåret 2012. Selv om økning av eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig har 
gitt kommunen en ekstra inntekt årlig på i overkant av 15 mill. kr, så har kommunen likevel 
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en anslagsvis reduksjon i økonomisk handlingsrom på ca. 35 mill. kr i 2017 sammenlignet 
med 2012. Dette er forsøkt illustrert i tabell 3 nedenfor. Aktivitetsnivået i kommunen kan ikke 
sies å ha blitt redusert tilsvarende i perioden, snarere tvert imot. Samtidig som kommunen 
ikke kompenseres fullt ut for den årlige lønns- og prisveksten, har kommunen i tillegg blitt 
pålagt å utføre stadig flere oppgaver som må finansieres innenfor rammen som tildeles over 
statsbudsjettet. I tillegg kommer lokale politiske vedtak som det også må finnes finansiering 
til innenfor rammen.  
 
Tabell 2 – Låneopptak 2012-2017  

 
 
 
Tabell 3 – Anslag netto reduksjon i økonomisk handlingsrom 2012 vs. 2017 

 
 
 
Som tabellen ovenfor illustrerer har det i takt med økte finansutgifter og reduserte 
kraftinntekter vært behov for å redusere driftsnivået tilsvarende, men det har ikke skjedd. I 
stedet har kommunen fortsatt å levere et tjenestetilbud som ikke er tilpasset de økonomiske 
rammene som er til disposisjon. Dette har latt seg gjøre fordi kommunen har dyktige ansatte 
som har fortsatt å levere gode tjenester med begrensede rammer. Det er imidlertid en grense 
for hvor langt det er mulig å effektivisere driften uten å gjøre større strukturelle grep. Den 
økonomiske situasjonen som vi nå ser spesielt innenfor institusjon og hjemmetjenester, er et 
uttrykk for at denne grensen nå er nådd. 
 
I 2015 leverte Fauske kommune et regnskapsmessig mindreforbruk, og dette skyldtes i 
hovedsak betydelig økte skatteinntekter som følge av etterligning av to store selskaper og 
vedtak om å bosette et større antall flyktninger enn budsjettert. Disse to postene utgjorde til 
sammen økte netto inntekter på 16,6 mill. kr. Tilsvarende tall på disse postene i 2017 utgjør et 
netto merforbruk på 2,7 mill. kr. Også i 2016 hadde kommunen et regnskapsmessig 
mindreforbruk. Hovedårsakene til det gode resultatet i 2016 var redusert tilskudd til private 
barnehager, økt refusjon for ressurskrevende brukere og et rimeligere lønnsoppgjør i forhold 
til regulert budsjett. Generelt er det viktig å understreke at ekstra statstilskudd for mottak av 
flyktninger, økt integreringstilskudd for bosetting av flyktninger og økt rammetilskudd og 
skatt har bidratt til å skape større rom i budsjettet for 2016 sammenlignet med 2015.  
 
Felles for disse to gode årene er betydelige inntekter fra bosetting og mottak av flyktninger, 
samt betydelig økning i rammetilskudd/skatt. I 2017 er merinntekter fra bosetting og mottak 

År Lånebeløp
2012 62 900 000         
2013 64 457 000         
2015 253 249 000       
2016 297 700 000       
2017 171 396 000       

849 702 000       
Herav Selvkost 50 000 000         

Rentebærende gjeld 799 702 000       

Økte finansutgifter som følge av økte investeringer 30 MNOK
Tapte kraftinntekter 20 MNOK
Økt eiendomsskatt bolig og fritidsbolig 15 MNOK
Netto årlig reduksjon i handlingsrom 35 MNOK
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av flyktninger erstattet med et merforbruk på disse postene på 0,3 mill. kr, mens økningen i 
skatt og ramme i forhold til budsjett er på ca. 3 mill. kr. Til forskjell fra de to foregående 
årene er det i 2017 ingen uforutsette inntektsposter å regulere merforbruket mot, ettersom 
også inntektssiden har hatt en negativ utvikling i løpet av 2. tertial.  
 
Etter første tertial var prognosen et merforbruk på enhetene på 7,5 mill. kr i 2017. Dette var 
forventet regulert inn og tilsa da et årsresultat i balanse. Til sammenligning kan det nevnes at 
det etter 1. tertial 2016 var lagt til grunn en prognose for driftsenhetene som tilsa et 
merforbruk på 9 mill. kr ved årsslutt. Også dette merforbruket var regulert inn i 
økonomimelding 1, og årsprognosen da var et marginalt mindreforbruk i 2016. Historien viser 
nå at den økonomiske utviklingen i disse to årene har vært svært forskjellig utover i 2. tertial. 
Dette illustrerer godt hvor usikker en prognose etter 1. tertial faktisk er. Det er nettopp derfor 
rådmannen i økonomimelding 1/2017 har presisert at det er utfordrende å lage en sikker 
prognose for en så stor og variert driftsorganisasjon som Fauske kommune, basert på kun fire 
måneders drift.   
 
Vikarutgifter er den posten som har det største avviket også i 2017. Årsprognosen for 
vikarutgifter inkl. eksterne vikartjenester er ca. 4 mill. kr over regnskapet for 2016. Når det tas 
høyde for lønnsvekst fra 2016 til 2017 er det snakk om en økning i vikarutgifter i forhold til 
foregående år på ca. 2,5 mill. kr på samme posten. Helse og omsorg bruker arbeidskraft 
utenfor budsjett fordi samhandlingsområdet drifter en struktur som det ikke er økonomisk 
dekning for å drifte. Makrotallene viser et effektivt og knapt bemannet samhandlingsområde 
sett i lys av oppgavene som skal løses. Vesentlige utgiftsreduksjoner kan gjennomføres ved å 
endre strukturer og tjenestesammensetning slik det er nærmere redegjort for i kapittel 3.3.  
 
Innenfor samhandlingsområde oppvekst og kultur er det enhet skole som har de største 
utfordringene knyttet til vikarbruk. Prosesser knyttet til utredning og etablering av nye 
strukturer, uforutsette oppgaver gjennom året og til dels høye utgifter knyttet til barns adferd 
og/eller oppvekstsvilkår representerer en del av forklaringen. At det generelle driftsnivået er 
høyt i sektoren sett i forhold til rammebetingelsene er en annen faktor som gir lite rom for 
fleksibilitet og mulighet til å ta unna de normale svingningene som oppstår ulikt for hvert år. 
Innenfor skole er det manglende samsvar mellom ressurstildeling og budsjett. Ved flytting av 
lærere over til Vestmyra skole i forbindelse med endret skolestruktur, så er det noen stillinger 
som ikke har kommet med og det har dermed ikke vært tilstrekkelige lønnsmidler budsjettert. 
Merforbruk på vikarutgifter knyttes til blant annet til sykefravær, møtedeltakelse ifb. 
oppfølging av enkeltelever, styrket bemanning ut over ressurstildeling, lærere på 
videreutdanning og tidlig innsats. Utgiftene til tidlig innsats kompenseres fullt ut av statlige 
midler og fremkommer som økte inntekter, mens når det gjelder lærere på videreutdanning 
har kommunen en egenandel på rundt 30 %. Engasjement ut over skolenes stillingshjemler 
har vært brukt til tiltak knyttet til enkeltelever som har behov for 1 til 1 oppfølging og 2 til 1 
oppfølging. Disse stillingene har ikke hatt budsjettmessig dekning, og fremkommer i 
regnskapet som merforbruk på vikarbudsjettet.  
 
Rådmannen vil nok en gang slå fast at driftsnivået i Fauske kommune er for høyt. Driftsnivået 
kommer til å øke ytterligere de neste årene som følge av nye planlagte investeringer. Med det 
nivået som er på de kommunale tjenestene i dag, så gjør vi oss avhengige av årlige 
ekstrainntekter som i 2015 og 2016, og det er ikke realistisk å forvente. Det er derfor behov 
for en betydelig reduksjon av kommunens aktivitetsnivå hvis det skal være mulig å få en 
bærekraftig økonomisk utvikling framover. Alternativet er at Fauske kommune blir innmeldt i 
ROBEK i løpet av få år. 
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2.0 Fellesområder 
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 2. tertial 2017  

 
 
 

2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. Oppdatert 
prognose viser at sum skatt og rammetilskudd ligger an til å bli ca. 3,0 mill. kr høyere enn 
budsjettert. 
 
Eiendomsskatt 
Begge terminer for 2017 er nå utfakturert, og inntektene forventes å bli i tråd med budsjett. 
 
Utbytte  
Utbytte for 2016 er nå endelig vedtatt av generalforsamlingene i de selskapene der Fauske 
kommune har eierskap. Lavere utbytte fra SKS, kompenseres delvis med høyere utbytte fra 
Indre Salten Energi. Utbytte totalt er likevel 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett. 
 

Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik Regnsk./ Vurdert Forventet
2017 2017 2017 per. Budsj. årsprognose avvik

90 Fellesområder
Fast lønn 5 736 516              3 588 083              3 949 258              361 175               5 736 516                      -                    
Overtid 140 812                 93 875                   516 590                 422 715               650 000                         509 188           
Refusjoner syke- og fødselspenger -47 000                  -31 333                  -310 439               -279 106             -450 000                       -403 000         
Annen lønn 26 400                   17 600                   13 250                   -4 350                  26 400                           -                    
Sosiale utgifter -7 953 188            4 221 833              1 046 956              -3 174 876          -6 000 000                    1 953 188        
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 8 337 768              5 558 512              5 762 584              204 072               8 337 768                      -                    
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 10 374 325           6 916 217              6 912 825              -3 392                  10 374 325                   -                    
Overføringsutgifter 14 729 700           9 819 800              11 518 513           1 698 713           16 729 700                   2 000 000        
Kjøp av konsesjonskraft 12 216 000           8 144 000              7 431 397              -712 603             12 216 000                   -                    
Skatt på kvotekraft 1 680 000              1 680 000              1 507 500              -172 500             1 680 000                      -                    
Rente og finansutgifter 56 745 382           34 795 345           31 262 162           -3 533 183          54 745 382                   -2 000 000      
Avsetninger til fond 5 080 153              4 330 153              4 330 153              -                       4 330 153                      -750 000         
Overføring til investeringsregnskapet 3 226 352              2 426 352              826 352                 -1 600 000          3 226 352                      -                    
Avskrivninger 36 147 706           5 622 621              -                          -5 622 621          36 147 706                   -                    
Sum utgifter 146 440 926         87 183 058           74 767 101           -12 415 956       147 750 302                 1 309 376        
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -33 816 104          -33 169 677          -31 424 277          3 000 000           -30 816 104                  3 000 000        
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -14 200                  -9 467                    -54 364                  -44 897               14 200             
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -9 465 000            -2 933 333            -                          2 933 333           -11 465 000                  -2 000 000      
Rammetilskudd -277 231 000       -182 972 460       -186 212 911       -3 240 451          -277 231 000               -                    
Skatt på inntekt og formue -236 596 277       -165 617 394       -152 538 947       13 078 447         -239 596 277               -3 000 000      
Eiendomsskatt -45 750 000          -45 750 000          -45 948 256          -198 256             -45 948 256                  -198 256         
Salg av konsesjonskraft -24 650 000          -16 433 333          -14 180 010          2 253 324           -24 650 000                  -                    
Salg av kvotekraft -6 000 000            -                          -                          -                       -6 000 000                    -                    
Aksjeutbytte -8 000 000            -8 000 000            -6 455 926            1 544 074           -6 500 000                    1 500 000        
Rente og finansinntekter -3 275 000            -177 500               -558 772               -381 272             -3 000 000                    275 000           
Bruk av fond/ bruk av tidligere års mindreforb -6 750 287            -5 231 505            -7 231 505            -2 000 000          -8 750 287                    -2 000 000      
Motpost avskrivninger -36 147 706          -                          -                          -                       -36 147 706                  -                    
Sum inntekter -687 695 574       -460 294 669       -444 604 968       16 944 302         -690 104 630               -2 409 056      
Sum enhet: 90 Fellesområder -541 254 648       -373 111 612       -369 837 867       3 273 746           -542 354 328               -1 099 680      



6 
 

 

2.2 Andre fellesområder 
 
Rente og avdragsutgifter 
Renteutgiftene for investeringslån er beregnet med en snittrente på 2,1 %. Ved utgangen av 
august ligger snittrenten på 1,70 %. Hvis det ikke kommer renteøkninger i løpet av året vil det 
gi en mindreutgift på renter på ca. 2 mill. kr. Avdrag er i henhold til betalingsplan. 
 
Pensjonsutgifter  
Budsjett for pensjon bygger på prognoser fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Siste 
prognose kom i midten av september og tilsier at netto pensjonskostnad blir ca. 2 mill. kr 
høyere enn budsjett. 
 
 

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 2. tertial 2017 

 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet. Av 
tabellen framgår det at det er store overskridelser for institusjon, hjemmetjenester og NAV. 
 

3.1 Sykefravær 
 
Det er en positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune i andre 
tertial 2017 sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret: 
 

Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik Regnsk./ Vurdert Forventet
2017 2017 2017 per. Budsj. årsprognose avvik

Politikk 10 037 562    6 668 832      4 870 047      -1 798 785          10 037 562    -                
Rådmann stab 29 701 012    19 040 912    20 263 988    1 223 075           29 701 012    -                
Samhandling 485 000         323 333         181 460         -141 873             985 000          500 000       
Vei og gatelys 8 734 058      5 765 806      5 191 944      -573 861             8 734 058      -                
Eiendomsforvaltning 36 150 903    24 100 602    28 388 216    4 287 614           36 150 903    -                
Plan og utvikling 7 225 401      4 530 923      3 908 488      -622 435             6 225 401      -1 000 000  
Skole 123 316 025 78 171 543    76 588 677    -1 582 866          123 316 025  -                
Barnehage 60 604 907    41 438 031    40 959 260    -478 771             60 604 907    -                
Barne og familie 20 610 802    12 512 259    16 357 159    3 844 900           22 110 802    1 500 000    
Kultur 16 504 705    10 721 766    12 192 148    1 470 383           17 004 705    500 000       
Oppvekst og kultur Felles 1 007 556      634 826         19 115            -615 711             1 007 556      -                
Helse og omsorg felles 12 860 281    8 296 001      3 902 674      -4 393 327          9 360 281      -3 500 000  
Institusjon 73 068 328    46 048 484    53 744 757    7 696 272           81 068 328    8 000 000    
Hjemmetjenesten 82 634 645    62 224 628    67 211 403    4 986 775           91 634 645    9 000 000    
Fauske storkjøkken 2 793 477      1 754 716      2 085 396      330 680               2 793 477      -                
Helse 36 704 719    23 261 067    23 715 934    454 867               36 704 719    -                
Nav 18 815 267    12 366 227    15 360 719    2 994 493           22 315 267    3 500 000    

T O T A L T 541 254 648 357 859 956 374 941 386 17 081 431         559 754 648  18 500 000 
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• Gjennomsnittlig fravær 1. mai – 31. august 2016: 8,45 % 
• Gjennomsnittlig fravær 1. mai – 31. august 2017: 6,40 %  

 
I mai er det en nedgang på 1 %. Nedgangen øker med ca. 1 % hver måned, hvor vi i august 
kan se en nedgang på 3 % sammenlignet med 2016.  
 
Korttidsfraværet er redusert med 0,25 %, langtidsfraværet er redusert med 1,8 %.  
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 2. tertial 2016 vs. 2. tertial 2017 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Endring på de ulike samhandlingsområdene 2. tertial: 
      2016  2017  Endring 

• Helse og omsorg:  11,0 %  6,3 %   - 4,7 % 
• Oppvekst/kultur:  6,4 %   6,2 %   - 0,2 %  
• Eiendom/plan/samf.utv. 8,7 %  9,5 %  + 0,8 % 
• Rådmannens stab:  7,7 %   7,0 %              - 0,7 % 

 
 
Det er helse og omsorg som har hatt den største reduksjon i sykefraværet, men vi ser også en 
positiv utvikling i oppvekst/kultur og rådmannens stab. 
 
Kommunens overordnete HMS-plan ble vedtatt høsten 2015. Hver enhet lager ut fra denne sin 
konkrete plan med tiltak som skal forebygge sykefravær og bidra til nærvær. Enhetenes HMS-
arbeid rapporteres jevnlig til AMU. Kommunestyret opprettet stilling som nærværsrådgiver i 
2017. Stillingsinnehaver tiltrådte 22. mai 2017 og er godt i gang med å bistå ledere i 
oppfølging av sine ansatte.  
 
 
  

Mai Jun Jul Aug
TOTALT 2017 9,2 % 7,2 % 4,7 % 4,5 %
TOTALT 2016 10,2 % 9,2 % 6,9 % 7,5 %
MÅL 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %
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3.2 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2017 for oppvekst og kultur 

 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur har i 2017 vært preget av mange ulike prosesser 
som har krevd mye av både enkeltansatte og hele avdelinger/enheter.  
 
Enhet skole har så langt i 2017 vært gjennom siste halvdel (jan. – august) av første driftsår i 
ny skolestruktur. Finneid skole, Erikstad skole og til dels Hauan skole har etablert seg som 1. 
– 4. skoler og nye Vestmyra har gjennomført sitt første driftsår i ny bygning og med flere nye 
elever og ansatte. 
 
Sulitjelma skole har vært gjennom en stor og omfattende prosess hvor elevtallet nesten doblet 
seg over natta med elever fra ulike nasjoner uten norsk som språk, bosatt i mottak på 
Sulitjelma hotell. Fauske voksenpedagogisk senter har gjennomført samme prosess knyttet 
opp til å gi undervisning til mange enslige mindreårige flyktninger bosatt i 2 ulike mottak i 
sentrum av kommunen.  
 
Både Sulitjelma skole og Fauske voksenpedagogiske senter er nå nedskalert til normal drift, 
men inntekts- og utgiftsstrøm knyttet til det samfunnsoppdraget de har utført påvirker budsjett 
og regnskap for skolene og dermed hele enheten ut 2017. 
 
Utbyggingen av Valnesfjord skole går etter planen og påvirker i liten grad pågående drift av 
nåværende skole, men gir noen kapasitetsproblemer knyttet til den administrative ressursen 
som skal håndtere begge oppgaver samtidig. 
 
Enhet barnehage har i perioden vært gjennom nedleggelse av barnehagen på Kosmo, samt 
omfattende utredninger knyttet til endelige løsninger for barnehagen i Sulitjelma og 
barnehagen på Erikstad. I tillegg pågår det utredninger for å finne alternativ løsning for de 
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gjenværende avdelingene på Vestmyra barnehage (hvit). Barnehagene har også i 2017 fått en 
ny, nasjonal rammeplan som skal iverksettes over de neste årene. 
 
Enhet kultur har som vanlig vært preget av stor aktivitet fra frivillighet, amatør og opp til 
profesjonelt nivå på samme tid som de vedlikeholder idretts- og grøntanleggene til kommunen 
på en flott måte. Minnemarkeringer og oppstart av arbeidet med Gata18 fremstår som de mest 
profilerte prosjektene dette året. 
 
Enhet barn og familie har i likhet med enhet skole vært utfordret på sitt tjenestetilbud 
gjennom opprettelsen av hele 3 mottak i kommunen. Dette gjelder spesielt Familiesenteret og 
de lovpålagte tjenester de skal tilby. Fauske barnevern opplever fortsatt en kraftig økning i 
meldingstilfang og undersøkelser som skal utføres innen frist. Som følge av omorganisering 
og strukturell jobbing over tid, står nye PPT Indre Salten for første gang uten elever på 
venteliste. Disse 3 avdelingene er nå vedtatt samlet i Familiens hus i Lysverkgården, og er i 
faglige og bygningsmessige prosesser knyttet til det. Flyktningkontoret jobber med etablering 
og bosetting av de 30 flyktningene kommunestyret har vedtatt skal bosettes i 2017. Ettersom 
flyktningestrømmen har avtatt voldsomt er det usikkert om vi kan oppfylle tallet, og dette 
påvirker både inntekts- og utgiftssiden til enheten og gjør den vanskelig å vurdere nøyaktig 
prognosemessig.   
 
Økonomisk sett ser samhandlingsområdet ut til å gå med et merforbruk i forhold til budsjett 
for 2017 på 2 mill. kr. Prosesser knyttet til utredning og etablering av nye strukturer, 
uforutsette oppgaver gjennom året og til dels høye utgifter knyttet til barns adferd og/eller 
oppvekstsvilkår representerer en del av forklaringen. Opprettelse og etterhvert nedleggelse av 
tjenestetilbud knyttet til de tre flyktningmottakene er et annet område hvor det tidligere er 
signalisert at utgiftsstrømmen ikke opphører samtidig som inntektene gjør det. Dette skyldes 
avtaler knyttet til leie av lokaler og midlertidige arbeidsavtaler til ansatte. At det generelle 
driftsnivået er høyt i sektoren sett i forhold til rammebetingelsene er en annen faktor som gir 
lite rom for fleksibilitet og mulighet til å ta unna de normale svingningene som oppstår ulikt 
for hvert år. 
 

3.2.1 Oppvekst og kultur felles 
 
Tabell 7 – Forbruk per 2. tertial 2017 for oppvekst og kultur felles 
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3.2.2 Skole 
 
Tabell 8 – Forbruk per 2. tertial 2017 for skole  
 

 
 
 
Det forventes et merforbruk på fastlønn beregnet til 1,5 mill. kr ut fra dagens situasjon. Det 
forventes også et merforbruk på vikar beregnet til rundt 5,2 mill. kr sammenlignet med 
budsjett. Dette forutsetter at det fortsatt kjøres en stram linje, der man i første omgang 
forsøker å løse ressursdekningen innenfor rammene som allerede er tildelt, der innleie av 
vikar reduseres til et minimum. Merforbruket på fastlønn henger sammen med manglende 
samsvar mellom ressurstildeling og budsjett. Ved flytting av lærere over til Vestmyra skole i 
forbindelse med endret skolestruktur, er det noen stillinger som ikke har kommet med, og som 
det dermed ikke har vært tilstrekkelige lønnsmidler budsjettert for. Merforbruk vikar knyttes 
til blant annet sykefravær, møtedeltakelse ifb. oppfølging av enkeltelever, styrket bemanning 
ut over ressurstildeling, lærere på videreutdanning og tidlig innsats. Utgiftene til tidlig innsats 
kompenseres fullt ut av statlige midler og fremkommer som økte inntekter, mens når det 
gjelder lærere på videreutdanning har kommunen en egenandel på rundt 30 %. Egenandelen 
skal blant annet dekke deler av frikjøpet knyttet til redusert undervisning, reise/opphold til 
studiested og utgifter knyttet til studiet som bøker, studieavgift og lignende. Det forventes 
også et merforbruk knyttet til kjøp av varer og tjenester, i hovedsak forklart med økte 
lisensutgifter og utgifter knyttet til grunnskoleopplæring for fosterhjemsplasserte barn på til 
sammen ca. 1 mill. kr.   
 
Det forventes tilleggsinntekter for 2017 knyttet til refusjoner sykefravær på 1 million, tidlig 
innsats 3,3 millioner og inntekter knyttet til voksenopplæringen på 3,4 millioner.  
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Status tiltak i budsjett 2017:  
• Avvikling leirskoleopphold utenbys 

Det ble i K-sak 35/17 vedtatt at det er opp til hver klasse å avgjøre hvor man skal ha 
tilbud om leirskole innenfor rammen i saksfremlegget. Det har dermed ikke vært 
mulig å hente ut noen effekt av det foreslåtte tiltaket. Den enkelte skole belastes 
utgiftene knyttet til leirskoleopphold.  

• Øking av SFO satsene 
Det ble ikke vedtatt øking av SFO satsene i K-sak 16/17. Det ble derimot vedtatt å 
redusere satsene knyttet til bruk av sommer-SFO.  

 
De økte utgiftene på skoleområdet kompenseres i stor grad av økte inntekter og i dette bildet 
kan det se ut som at skole, inkludert voksenopplæringen, vil holde budsjettet for 2017. En 
faktor som er med å gjøre estimatet usikkert er refusjoner knyttet til sykefravær. Slike 
refusjoner er ikke statiske og det gir utfordringer knyttet til anslag.  
 
 

3.2.3 Barnehager 
 
Tabell 9 – Forbruk per 2. tertial 2017 for barnehager  
 

 
 
 
Barnehagene hadde et svært høyt sykefravær i vinter på totalt 14,1 %. Det har nå normalisert 
seg og ligger på totalt 6,2 % som er under målet på 7 %. Dette er en av årsakene til at 
vikarbudsjettet har et merforbruk på ca. 1,4 mill. kr. Flere faste stillinger har stått ubesatt slik 
at fast lønn har et underforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Dette skyldes delvis at det har vært 
vanskelig å rekruttere pedagoger, og at barnehagene har løst oppgavene gjennom intern 
organisering og at vikarer i faste stillinger har hatt lavere lønn enn budsjettert. Det ventes at 
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refusjoner fra andre kommuner blir noe høyere enn budsjettert. Driftstilskuddet til private 
barnehager vil i 2017 bli ca. kr 600 000,- høyere enn budsjettert. 
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

• Nedleggelse av Kosmo barnehage er gjennomført. 
• Tiltaket flytting av Erikstad barnehage inn i Erikstad skole er nå iverksatt, men ikke 

fullført. I forbindelse med flytting av Erikstad barnehage inn i Erikstad skole, er det 
vedtatt at en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit) også skal flyttes til Erikstad 
barnehage. Ny lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage 
(hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage (rød) og Finneid skole skal vurderes, er 
under utredning høsten 2017. 

 
Barnehagene viser god budsjettdisiplin og har redusert driftsnivået i tråd med innkjøps- og 
ansettelsesstopp. Det forventes at barnehagene holder budsjettet for 2017.  
 
 

3.2.4 Barne- og familieenheten 
 
Tabell 10 – Forbruk per 2. tertial 2017 for Barne- og familieenheten 

 
 
 
De tre flyktningmottakene ble alle lagt ned i løpet av året. Området mottak flyktninger har 
derfor en mindreinntekt på 5,4 mill. kr på refusjoner fra staten. Utgiftene på området er kuttet 
ned, men etterslep på arbeidsavtaler og ekstra husleie vil gi et merforbruk på ca 2,4 mill. kr.  
 
Prognosen på integreringstilskudd for 2017 er 38,2 mill. kr. Dette er 7,8 mill. kr over budsjett. 
Dette avhenger av at vi får bosatt de siste 13 av kvoten på 30 for året. Disse 13 utgjør ca. 3 
mill. kr for 2017. Ved flyktningkontoret vil merforbruk på introduksjonslønn til bosatte 
flyktninger øke ut året med ca. 1,3 mill. kr, noe som gir et totalt merforbruk på 5,7 mill. kr. 
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Økte utgifter til introduksjonslønn til bosatte flyktninger kommer som en konsekvens av at det 
er flere som har utsatt oppstart på introduksjonsprogram, og noen har fått utvidet program ut 
over 2 år. Utsatt oppstart skyldes flere svangerskapspermisjoner og til dels mangel på 
barnehageplass. I tillegg har vi noen familiegjenforeninger, men disse utløser også tilskudd. 
 
Som følge av økning i antall meldinger til barneverntjenesten i 2017 så har antall hjelpetiltak i 
og utenfor hjemmet økt. Statlige tiltak (beredskapshjem, statlige fosterhjem, institusjon og 
multisystemisk terapi (MST)) går mot et merforbruk på over 1 mill. kr. Totalt går det mot et 
merforbruk på ca 1,9 mill. kr. 
 
PPT vil holde budsjettet i 2017, mens Familiesenteret forventer et mindreforbruk i 2017 på ca. 
1,5 mill. kr.  
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

• 10 % stilling som barnefysioterapeut ved familiesenteret holdes vakant.  
 
Barne- og familieenheten forventer et merforbruk på 1,5 mill. kr, under forutsetning at hele 
kvoten for 2017 bosettes. 
 
 

3.2.5 Kultur 
 
Tabell 11 – Forbruk per 2. tertial 2017 for kultur  
 

 
 
 
Enhet Kultur har i 2017 utfordringer med å oppnå budsjettmålet for brukerbetalinger. Dette 
skyldes hovedsakelig at Fauskebadet har vært stengt grunnet omfattende renovering. Fauske 
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kino har, i likhet med de fleste andre av landets kinoer, registrert lavere besøkstall enn man 
tidligere antok.  
 
Ekstraordinært vedlikehold og renovering av fontenen har bidratt til merforbruk. Enhetens 
driftsbudsjett har båret en del utgifter som tilhører andre områder men som ikke  har vært 
regulert inn i budsjett. Dette gjelder minnemarkeringen i juni og en del tiltak som vedrører 
folkehelse. Etableringen av Sulitjelma Bad har også medført noe ekstra utgifter i form av 
utstyrsoppgraderinger. 
 
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

• Festivalansvarlig for GATA-festivalen er ansatt. 
• Strømutgifter til kommunens lysløyper dekkes i henhold til budsjettvedtaket.  

 
Enhet kultur forventer et merforbruk i forhold til budsjett på kr 500 000,-. Likevel kan fortsatt 
mulighetene for høyere inntekter enn forventet både på kino og idrettsanlegg bidra til et 
årsresultat nærmere balanse. 
 
 

3.3 Helse og omsorg 
 
Tabell 12 – Netto forbruk per 2. tertial 2017 samhandlingsområde helse og omsorg  

 
 
 
Prognosen for samhandlingsområdet Helse og omsorg tilsier et merforbruk på 17 mill. kr for 
2017. Dette er ca. 10 mill. kr mer enn prognosen fra 1. tertial som viste et forventet 
merforbruk på 6,8 mill. kr. Årsakene til merforbruket er økt bruk av personell i enhetene 
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Institusjon og Hjemmetjeneste, samt et betydelig merforbruk i økonomisk sosialhjelp ved 
NAV. 
 
Hovedårsaken til merforbruket innenfor pleie og omsorg er manglende kapasitet i de 
hjemmebaserte tjenestene. Manglende kapasitet i hjemmetjenestene gir et betydelig fall i 
fysisk og kognitivt funksjonsnivå hos mottakere av tjenester, samt økt bruk av personale. I 
tillegg har kapasitetsbristen ringvirkninger inn i institusjonsdriften, da behovet for 
langtidsplasser øker unødig. 
 
Det vil ikke være mulig å minke merforbruket uten omfattende endringer i prioriteringer, 
tjenestesammensetning, oppfølging, planlegging og drift. 
 
 

3.3.1 Helse og omsorg felles 
 
Tabell 13 – Forbruk per 2. tertial 2017 for helse og omsorg felles 
 

 
 
 
Mindreforbruket for fellesområdet Helse og omsorg skyldes tilbakeholdelse av flere tiltak. 
Dette er gjort for å kunne kutte utgifter på kort sikt, for å bidra til finansiering av øvrig drift. 
Oppstart av utviklingsprosjekter som implementering av velferdsteknologi, utredning og 
planlegging av ny demensomsorg samt ressurser til utredning i forbindelse med rullering av 
Helse og omsorgsplanen er holdt tilbake. Konsekvensen av dette er mindre kvalitativt godt 
utrednings- og planleggingsarbeid, forsinkelser i oppstart av effektiviseringstiltak og forsinket 
oppstart av prosjektering og driftsplanlegging av ny bygningsmasse. Prosjektene gjenopptas i 
løpet av januar 2018.  
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Status tiltak i budsjett 2017: 
• Tiltak vedrørende velferdsteknologi er kun i begrenset omfang iverksatt. Fauske 

kommune søker samarbeid med andre kommuner i Norge om konkrete prosjekter 
knyttet både til driftsmodeller og ny teknologiutvikling i sektoren i samarbeid med 
private aktører. Utgiftene vil øke utover høsten. 

 
Fellesområdet Helse og omsorg styrer mot et mindreforbruk på i overkant av 3,6 mill. kr. 
 
 

3.3.2 Institusjon 
 
Tabell 14 – Forbruk per 2. tertial 2017 for institusjon 
 

 
 
 
Driften av institusjonsområdet er i ubalanse. Merforbruket er knyttet til økte personellutgifter.  
Økte personellkostnader skyldes fire forhold: 

• Bruk av eksterne vikarer med riktig kompetanse i ferieavviklingen vår, sommer og 
høst.  

• Flere ressurskrevende pasienter som medfører økt bemanning.  
• Bygningsmassens uhensiktsmessige utforming forsterker behov for ytterligere ekstra 

personale ved ressurskrevende eller urolige beboere/pasienter.  
• Lav grunnbemanning, som medfører økt innleie av vikarer og bruk av overtid ved 

fravær eller ved krevende pasientsituasjoner. Økt innleie medfører i tillegg en økt bruk 
av unødige administrative ressurser som kunne ha vært brukt på en bedre måte for å 
planlegge og gjennomføre en forutsigbar drift. 

 
Bruk av vikarer over tid fører til at flere ansatte i mindre stillinger har legitimerte krav om 
økning av stillingsstørrelse eller fast ansettelse (jf. AML §§14-4a og 14-9). Det er også en 
utfordring at en relativt stor andel av vikarene er ufaglært. Bruken av arbeidskraft som ikke er 
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formelt kvalifisert til å arbeide i sektoren skyldes vanskeligheter med å skaffe kompetent 
arbeidskraft til vakante stillinger. Dette gjelder alle stillingsstørrelser. Til tross for at sektoren 
får flere ansatte i årsverk gjennom denne ordningen (jf. AML §§14-4a og 14-9), løser det ikke 
kompetanseutfordringene ved avviklingen av vakter. Situasjonen er svært ofte at vi ikke har 
den ønskede og pålagte kompetansesammensetningen ved avviklingen av vakter, som igjen 
medfører unødig høy bemanning. 
 
Mangel på kompetanse på en vakt medfører ekstra innleie av personell med kompetanse, til 
tross for at det er tilstrekkelig antall personell på vakt. Det er åpenbart et stort behov for å 
styrke og samordne arbeidet med drifts-, personell-, kompetanse- og brukerplanlegging. 
Sammen med de hjemmebaserte tjenestene er det et stort antall vakante stillinger/vakter 
knyttet til helg (fredags ettermiddag, lørdag og søndag). Vakansene er historisk begrunnet.  
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg har satt i gang et omfattende arbeid med arbeidstids- 
og kompetanseplanlegging (turnus). Videre vil samhandlingsområdet gjennomføre en grundig 
og systematisk egenevaluering av vår evne, organisering og kapasitet til planlegging og 
gjennomføring av daglig drift. 
 
Samhandlingsreformen medfører store endringer for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Kravet til økt grunn- og basiskompetanse, kompetanseheving og 
spesialisering øker.  
 
Fauske kommune har ikke i tilstrekkelig grad tatt inn over seg samhandlingsreformens 
konsekvenser både i forhold til bygningsmasse, kapasitet, kompetanse og 
tjenestesammensetning. Konsekvensen er lite stabil drift ved alle avdelinger. Ad-hoc drift er 
vesentlig dyrere og kvalitativt dårligere enn en forutsigbar driftssituasjon. Det vil være av 
vesentlig betydning å få en mer stabil og forutsigbar drift for en større del av 
institusjonsområdet.  
 
Løsningen for en rimeligere og kvalitativt bedre institusjonsdrift er å øke antall 
korttidsplasser, samle avlastningsplassene i to spesialiserte enheter (demens og somatikk), øke 
kapasiteten i dagtilbudet til demente samt styrke de hjemmebaserte tjenestene med 
støttetjenestene fysio- og ergoterapi. 
  
Det er i dag 18 personer i kø eller under vurdering for varig institusjonsopphold. Brorparten 
har en demensdiagnose. Konsekvensene er for det første at vi må tilby demente plass ved en 
somatisk avdeling. For det andre må vi øke bruken av dobbeltrom. Dette er uheldig både for 
pasientene og for mulighetene til å utøve et godt faglig og effektivt arbeid. Bruk av 
dobbeltrom innebærer også behov for økt personale. I og med at det er lite gunstig å bo på 
dobbeltrom spesielt med kognitiv svikt, medfører det igjen behov for ytterligere ekstra 
personale tilstede. 
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

• Prosjekt «Eiaveien» er satt på vent inntil videre for å omfordele midler fra planlegging 
til dekning av driftsmessig merforbruk. Det er gjort noe arbeid i forhold til estimering 
av drifts- og finansutgifter.  

• Prosjekt «Buen» er igangsatt og er nå inne i anbudsfasen. Prosjektet vurderes satt på 
vent da det store merforbruket i sektoren ikke gir grunnlag for omdisponering av 
personell innenfor de rammene som er gitt i budsjett og økonomiplan.  
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Stipulert merforbruk på institusjon vil være 8 mill. kr, der økte lønnsutgifter utgjør 5 mill. kr 
og inntektssvikt utgjør 3 mill. kr.  
 
Det er innført stopp i innleie av eksterne vikarer. Tiltaket vil virke noe. Det vurderes 
fortløpende å avvikle aktivitet og organisere enheten annerledes. Disse tiltakene vil antakelig 
ikke bidra til å bedre den økonomiske situasjonen i 2017, men vil kunne danne grunnlag for 
en mindre omfangsrik og utgiftsintensiv tjeneste fra 6-12 mnd. fram i tid. 
 
 

3.3.3 Hjemmetjenesten 
 
Tabell 15 – Forbruk per 2. tertial 2017 for hjemmetjenesten  

 
 
 
Den ordinære hjemmetjenesten har i dag et krav om å levere rundt 1650 timer 
omsorgstjenester per uke. Kapasiteten er omlag 1100 timer i uken. Kapasitetsbristen i 
hjemmetjenesten tilsvarer omtrent 28 årsverk, eller 18,2 millioner kroner. Bristen på kapasitet 
er hovedforklaringen på merforbruket i hjemmetjenesten. Prognosen for hjemmetjenesten er 
et merforbruk på 9 mill. kr i 2017. 
 
Sone Sentrum/Øst driver med et betydelig merforbruk. Denne sonen har den største 
belastningen i forhold til ressurskrevende og pleietrengende brukere. Det er derfor nødvendig 
å styrke den sykepleiefaglige kompetansen i sonen. Midlertidig skjer dette med innleie av 
sykepleiere fra vikarbyrå. Bruk av vikarbyrå øker utgiftene vesentlig. 
 
Mangel på kapasitet og kompetanse fører til at flere mottakere ikke får tilstrekkelig 
oppfølging og behandling. Konsekvensen er raskere fall i både kognitivt og fysisk 
funksjonsnivå. Behovet for institusjonsplass øker raskere enn nødvendig. 
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Rehab-/korttidsavdelingen har 10 plasser. 8 av 10 plasser brukes som venteplass for ordinær 
institusjonsplass. Flere som venter har demensdiagnose. Fauske kommune har dermed en 
meget begrenset kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten 
til opptrening og videre utredning. Noe som medfører økte utgifter både i form av betaling til 
sykehuset, men mest av alt et dårligere funksjonsnivå hos brukeren når vedkommende 
kommer hjem. Et dårligere funksjonsnivå hos brukeren krever igjen økt antall timer 
hjemmetjenester til vedkommende.  
 
Det er for tiden tre fastboende på Sagatun. Det har vist seg vanskelig å få søkere dit, til tross 
for at det leveres en svært god tjeneste.  Tjenesten ved Sagatun har et merforbruk på 1 mill. 
kr. 
 
Miljø- og habiliteringstjenesten har avsluttet et tiltak i en institusjon for en enkelt bruker og 
har et mindreforbruk på 1,2 mill.kr. De har også et mindreforbruk på fast lønn på ca. 1 mill.kr.  
 
Paviljong 3 er bygningsmessig i dårlig forfatning. Det vurderes stenging av bygget. En 
eventuell stenging gir 8 færre omsorgsplasser. Stenging av bygget vil gi betydelige 
utfordringer i tjenestene.   
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

• Tilbudet om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk er blitt svært godt 
mottatt. Ca. 600 personer får tilbudet i år. 89,2 % oppgir at de er tilfreds med 
tilværelsen. 10,8 % opplever lavere livskvalitet på grunn av sykdom og tap knyttet til 
nære relasjoner. Ca. 100 personer i målgruppen har takket nei til tilbudet. Årsaker til 
dette er et svært aktivt liv og en ser ikke nødvendigheten av et slikt tilbud i deres 
nåværende situasjon. 

• Hukommelsesteamet er styrket med 60 % stilling. 20 % er satt vakant fra 1. aug. 
Personell er omdisponert fra annen tjeneste inn i hukommelsesteamet for å 
opprettholde kapasiteten. Venteliste for kartlegging av nye pasienter er avviklet. 
Pårørende melder at tettere oppfølging fra hukommelsesteamet medfører mindre 
belastning og utrygghet. 

• Hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring gikk over fra en prosjekt til ordinær drift 4. 
september 2017. Dette tiltaket skal bidra til en holdningsendring der fokus skal være 
forebygging, rehabilitering og tidlig innsats. Hjemmetjenesten skal gi mer hjelp til 
selvhjelp. 

• Hjemmehjelpene er nå skilt ut i et eget team, som skal utføre alle vedtak om renhold 
uavhengig av tilhørighet til soner.  

• Det er ikke gjennomført endring av arbeidsformer/ny struktur i Hjemmetjenesten. 
Dette skyldes blant annet at våre lokaler er svært små og uhensiktsmessige. 

 
Stipulert merforbruk på hjemmetjenesten vil være ca. 9 mill. kr. Driften ved Sagatun er 
underbudsjettert med i overkant av 1 mill. kr. Bygningsmessig status og ekstra bistandsbehov 
til brukere ved Paviljong 3 gir økt innleie av personell tilsvarende 1,3 mill. kr. Helse og 
omsorg har økt refusjonene knyttet til ressurskrevende brukere fra staten med 4 mill. kroner. 
Vi vil tross dette ikke nå budsjettmålet på 12,3 mill. kr. Resultatet er en mindreinntekt på 1 
mill. kr ift budsjett. Sone Sentrum/øst vil drifte med et merforbruk på 6 mill. kroner i 2017. 
Årsaken er ekstra innleie av vikarer og bruk av vikarbyrå.  
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3.3.4 Kjøkkendrift 
 
Tabell 16 – Forbruk per 2. tertial 2017 for kjøkkendrift  

 
 
 
Storkjøkkenets budsjett ble betydelig styrket i 2017. Det forventes at driften går i balanse i 
2017. 
 
 

3.3.5 Helse 
 
Tabell 17 – Forbruk per 2. tertial 2017 for helse  

 



21 
 

 
Forbruket i Enhet helse forløper stort sett som estimert per budsjett. Da enheten har både 
utgifter og inntekter som er vanskelig å periodisere, vil avvikene i regnskapet variere i løpet 
av året. Områdene hvor det er mest økonomisk uforutsigbart er legekontor og legevakt. Dette 
er en tjeneste vi må ha i døgnkontinuerlig drift.  
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

• Enhet Helse er sammen med hjemmebaserte tjenester nå i gang med 
hverdagsrehabilitering.  

• Det er ansatt kommunepsykolog som tiltrådte 21. august. 
• Det er ansatt barnefysioterapeut som tiltrådte 21. august. 
• Det er iverksatt arbeid rundt nye lokaler til fysioterapeuter og ergoterapeuter i 

kjelleren på Helsetunet. Prosjektleder er på plass. 
• Det arbeides med nye lokaler til Rus og psykiskhelsetjeneste. Prosjektleder er på plass. 
• Reduksjon av tilskudd til private leger gjennomført. 

 
Enhet Helse søker å nå budsjett for 2017 ved nøktern og normal drift.  
 
 

3.3.6 NAV 
 
Tabell 18 – Forbruk per 2. tertial 2017 for NAV  

 
 
 
NAV meldte om stort merforbruk i økonomimelding 1. Tendensen ser ut til å vedvare. 
Administrative utgifter går mot noe merforbruk ved årets slutt. Kjøp som erstatter kommunal 
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tjenesteproduksjon vil balansere ved utgangen av året. Enheten har et stort merforbruk knyttet 
til overføringsutgifter/sosialhjelp. Som tidligere meldt er det flere nye brukere og brukere med 
forsørgeransvar. Sammenlignet med 2016 er det en økning med 58 flere mottakere av 
sosialhjelp. Det er i tillegg en økning med 36 flere barn som lever i familier med behov for 
sosialhjelp. I gruppen med forsørgeransvar er det etter hvert mange med omfattende behov for 
økonomisk bistand. I flere tilfeller er årseffekten av bistand til en familie opp mot kr 250 
000,-.  
  
Enheten ser at prisnivået for utleie av boliger/leiligheter har økt. I enkelte tilfeller overstiger 
nå månedlig husleie kr 20 000,-. Det er ofte bosatte flyktninger som berøres av høye 
leiekostnader, men også den øvrige befolkning merker dette i økende grad. Endringer i 
leiemarkedet slår direkte inn på behovet for sosialhjelp. Behovet for midlertidig bolig 
(krisebolig) har økt betydelig i 2017. 
  
Satsen for økonomisk sosialhjelp ligger 8 % over statens veiledende norm. Det er svært 
vanskelig å anslå den økonomiske konsekvens av å øke sats når vi ikke kan kontrollere 
inngang av søkere. En høyere sats øker omfanget av sosialhjelp i samfunnet og grupper som 
tidligere ikke fikk økonomisk stønad kvalifiserer nå til bistand.   
  
Beregning av bostøtte er endret fra årsskiftet. Tidligere var det foregående års brutto inntekt 
som dannet grunnlag for beregning av bostøtte. Nå er det foregående måneds brutto inntekt 
som støtten beregnes fra. Dette betyr at personer/familier med varierende inntekt i perioder vil 
få mindre i bostøtte og økt behov for sosialhjelp.  
  
Hovedutfordringen er lav eller ingen inntekt både for enslige og familier. Løsningen i de 
fleste tilfeller er arbeid eller utdanning. Enheten har kontinuerlig behov for flere 
arbeidsutprøvingsplasser. Språkferdigheter for bosatte flyktninger er en stor utfordring med 
tanke på formidling til arbeid.  
 
Status tiltak budsjett 2017: 

• Enheten er styrket med ett årsverk for tettere oppfølging av brukere. 
• Når det gjelder aktivitetsplikt for ungdom ønsker rådmannen å fremme en egen sak på 

dette arbeidet.  
 
Sett i lys av situasjonen ved utgangen av august er det grunn til å anslå at nivå på forbruk av 
sosialhjelp vil vedvare ut 2017. På inntektssiden forventes en mindreinntekt på ca kr 100 
000,-. Samlet medfører dette et merforbruk mellom 3,5-4 mill. kr ved årets slutt. Enheten 
jobber for å redusere behovet for sosialhjelp i befolkningen og lykkes i flere enkeltsaker, men 
det er ikke grunn til å tro at dette vil påvirke årsresultatet. Refusjoner vil kunne bedre 
resultatet noe, men det er knyttet stor usikkerhet til omfang og er derfor ikke hensyntatt i 
prognosen.  
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3.4 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 19 – Forbruk per 2. tertial 2017 for eiendom, plan og samfunnsutvikling 

 
 
 

3.4.1 Fauske kommunale eiendommer 
 
Tabell 20 – Forbruk per 2. tertial 2017 for Fauske kommunale eiendommer  

 
 
 
Årets budsjett har vært krevende i og med at Fauske Eiendom KF ble nedlagt 1. juni, og 
Fauske kommunale eiendommer ble opprettet som egen enhet i Fauske kommune fra samme 

Budsjett Per.b(end) Regnskap Avvik Regnsk./
2 017                   2 017                  2 017                  per. Budsj.

3 Eiendom, plan og sammfunnsutvikling
Fast lønn 19 615 174         9 865 327          8 692 296          -1 173 030          
Overtid 822 475               548 317             902 610             354 294               
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 455 751               206 953             421 232             214 278               
Annen lønn 93 333                 39 200               24 700               -14 500               
Sosiale utgifter 4 085 160           2 165 458          2 517 962          352 504               
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 21 130 065         10 673 164       12 284 114       1 610 950           
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 18 346 900         17 907 766       16 917 420       -990 346             
Overføringsutgifter 1 703 334           1 135 556          1 753 817          618 261               
Sum utgifter 66 252 192         42 541 741       43 514 152       972 411               

Refusjoner syke- og fødselspenger -155 000             -103 333           -124 830           -21 497               
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -9 884 041          -5 150 472        -5 664 300        -513 828             
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -4 102 789          -2 397 270        -3 039 374        -642 104             
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -                       -                      -200 000           -200 000             
Sum inntekter -14 141 830       -7 651 076        -9 028 504        -1 377 429          

Sum område: 3 Eiendom, plan og sammfunnsutvikling 52 110 362         34 890 665       34 485 648       -405 018             

Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik Regnsk./
2017 2017 2017 per. Budsj.

32 Fauske kommunale eiendommer
Fast lønn 11 629 240       4 884 281          3 640 139          -1 244 142          
Overtid -                      -                      23 394               23 394                 
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 392 759             164 959             382 837             217 878               
Annen lønn 93 333               39 200               -                      -39 200                
Sosiale utgifter 2 262 089          950 077             1 214 870          264 792               
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 13 838 700       5 812 254          7 990 576          2 178 322            
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 15 138 070       15 768 546       15 062 875       -705 671             
Overføringsutgifter -                      533 632             533 632               
Sum utgifter 43 354 191       27 619 317       28 848 323       1 229 005            

Refusjoner syke- og fødselspenger -                      -                      -66 020              -66 020                
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -5 833 333        -2 450 000        -2 663 455        -213 455             
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -1 369 955        -575 381           -533 632           41 749                 
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -                      -                      -200 000           -200 000             
Sum inntekter -7 203 288        -3 025 381        -3 463 108        -437 727             

Sum enhet: 32 Fauske kommunale eiendommer 36 150 903       24 100 602       25 385 216       791 278               
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dato. Fauske Eiendom KF dro med seg et merforbruk inn i Fauske kommunale eiendommer. 
Allerede i februar 2017 ble vi oppmerksom på at overgangen til teamorganisering på renhold, 
samt at fullføring av en del kommunestyrevedtak, medførte utgiftsøkninger på drift, og da i 
særdeleshet renhold (pga. ikke bortfall av areal samt åpning av Sagatun og Sulitjelma 
basseng). Det var planlagt å redusere renholdsstillinger ved innføring av Jonatan Clean 
(digitalt planleggingsprogram for renhold), og disse effekter var planlagt å tas ut i løpet av 
2017.  
 
I administrasjonen er det ikke ansatt nye personer i to 100% stillinger som ble ledig og var 
budsjettert i 2017. I administrasjonen var det tidligere en prosjektleder 100 %, en FDVU-leder 
100 % samt en daglig leder av Fauske Eiendom KF i 100 %. Da daværende daglig leder sa 
opp sin stilling, ble det avgjort å ikke ansette ny FDVU-leder. I tillegg var prosjektleder gått 
over i annen stilling i kommunen. Oppgavene er løst ved innleie av prosjektleder/byggeleder 
for å ivareta byggherreansvaret ved prosjekt, og da kun i nødvendig grad. Ny daglig 
leder/enhetsleder har ivaretatt disse rollene hittil. Det anses som besparende å ivareta 
varierende investeringsprosjekt med et visst innleie av byggherreombud/byggeleder/ 
prosjektleder ved behov utover det enheten selv kan klare over. 
 
Det jobbes videre med å se på renholdsfrekvensen på de ulike bygg. Der det er forsvarlig vil 
renholdfrekvensen bli redusert. Nye renholdsplaner er utarbeidet. Noen bygg viser lavere 
stillingsprosent, og dette blir justert ved naturlig avgang.  
 
I driftsavdelingen er det ikke tatt inn vikarer ved sykdom og ferie i 2017. Det er innført 
kjøpestopp fra september og ut året, det gjøres kun innkjøp som er nødvendig for å 
opprettholde en noenlunde forsvarlig drift. Det er stadig flere pålegg for kontroller etc. Det 
kan nevnes legionellakontroll, kontroll av nødlys og branntavler, kontroll av sprinklingsutstyr, 
kontroll av F-Gass (varmepumper og kjøling), kontroll av ventilasjon, kontroll av heiser, 
kontroll av lysstyring, kontroll og drift av låssystemer. Summen av alle disse kontrollene bare 
øker fra år til år. De fleste kontrollene skal utføres av eksterne firma. 
 
I Sulitjelma har vi åpnet svømmebasseng som ikke er med i budsjettet for 2017. Her vil det 
påløpe utgifter til kjemikalier, tilsyn og ikke minst vannavgift og strømutgifter. Sagatun er 
også satt i drift i mars 2017 med økte utgifter til snørydding, strøing og strøm samt 
vaktmestertjenester. Uteområdet på de nye skolene i kommunen er mye større enn før og 
inneholder mange avanserte og dyre apparater til glede for barn, unge og voksne. Det er ikke 
satt av midler for vedlikehold og drift av disse.  
 
Budsjettsituasjonen for 2017 når det gjelder formålsbygg er at de budsjetterte 
vedlikeholdsmidler er så lave at dette ikke er tilstrekkelig for å ha et verdibevarende 
vedlikehold. Fauske kommunale eiendommer har en gammel bilpark. Det fører til at vi har en 
god del utgifter på reparasjoner av biler.  
 
Kommunale boliger er i all hovedsak utsatt for ganske varierende og til dels hard bruk. Dette 
igjen medfører et relativt stort behov for både langsiktige og ikke minst kortsiktige 
reparasjoner og vedlikehold. En del av boligene er av eldre dato og krever mye vedlikehold i 
og med at det er mye fukt/vannskader og utskifting av gamle bad og kjøkken. 
Vedlikeholdsavdelinga til Fauske kommunale eiendommer utfører vedlikehold på oppdrag fra 
boligkontoret som blir dekket av boligkontoret. 
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Arbeidet med å utarbeide en god prognose for 2017 er utfordrende tatt i betraktning at det 
skjedde en overgang fra KF til kommunal enhet etter 5 driftsmåneder. Det jobbes kontinuerlig 
med å redusere merforbruk ved at vikarinnleie og innkjøp reduseres til det minimum som er 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Det forventes likevel at renholdsavdelingen vil 
få et merforbruk i 2017, men de øvrige avdelinger vil imidlertid bidra til at Fauske 
kommunale eiendommer klarer balanse ved utgangen av året. Et forsterket fokus på å få ned 
sykefravær ventes å gi resultater resten av året og inn i 2018. 
 
 

3.4.2 Plan og utvikling 
 
Tabell 21 – Forbruk per 2. tertial 2017 for plan og utvikling  

 
 
 
Merforbruk lønn skyldes av at vi har hatt en prosjektansatt som skal lønnes gjennom prosjekt 
Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
Status tiltak budsjett 2017: 

• Ingen avvik mht. tiltak i forhold til vedtatt budsjett.  
 
Prognose ved årsslutt er et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Det forutsetter at tjenester utenfor 
ordinært kommunalt ansvar reguleres inn, samt at oppmåling og byggesak oppnår 100 % av 
budsjettert inntekt. 
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3.4.3 Vei og gatelys 
 
Tabell 22 – Forbruk per 2. tertial 2017 for vei og gatelys 

 
 
 
Etter en unormalt utgiftskrevende vinter innenfor brøyting/strøing ble det innført sparetiltak i 
form av redusert aktivitet innenfor sommervedlikehold av kommunale veier. Effekten av 
sparetiltakene viser at etterslepet nærmest er inndekket. 
 
Status tiltak budsjett 2017: 

• Ingen avvik mht. tiltak i forhold til vedtatt budsjett.  
 
Under forutsetning av at brøyteutgiftene resten av året forløper seg som normalt forventer 
enhet VVA å levere et endelig resultat i balanse. Inntekter egne anlegg er i samsvar med 
budsjett.  
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3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 23 – Netto forbruk per 2. tertial 2017 for samhandlingsområdet Rådmannens stab 

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

• Vedtatte tiltak budsjett 2017 gjennomføres som planlagt. 
 
Det forventes at enheten skal klare å holde driften i tråd med budsjett for 2017. 
 
 
  

Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik Regnsk./
2017 2017 2017 per. Budsj.

20 Rådmann stab
Fast lønn 16 978 319       10 559 117       11 104 655       545 538            
Overtid 40 000               26 667               122 074             95 407               
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 261 042             174 028             180 847             6 819                 
Annen lønn 447 300             298 200             358 672             60 472               
Sosiale utgifter 3 954 328          2 636 219          2 719 586          83 367               
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 9 219 298          6 146 199          8 066 065          1 919 867         
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 1 180 000          786 667             1 018 310          231 643            
Overføringsutgifter 2 048 588          1 365 725          1 777 893          412 168            
Rente og finansutgifter -                      -                      5 033                  5 033                 
Sum utgifter 34 128 875       21 992 821       25 353 135       3 360 314         

Refusjoner syke- og fødselspenger -115 000           -76 667              -442 806           -366 139           
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -1 585 275        -1 056 850        -2 220 162        -1 163 312       
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -2 377 588        -1 585 059        -2 248 847        -663 789           
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -350 000           -233 333           -171 171           62 162               
Sum inntekter -4 427 863        -2 951 909        -5 082 987        -2 131 078       

Sum enhet: 20 Rådmann stab 29 701 012       19 040 912       20 270 149       1 229 236         
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3.6 Politikk 
 
Tabell 24 – Netto forbruk per 2. tertial 2017 for politikk  

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

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

 
For 2017 forventes det et regnskap i tråd med vedtatt budsjett.  
 
 
  

Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik Regnsk./
1 Politisk 2017 2017 2017 per. Budsj.
Fast lønn 509 855             317 028           336 000           18 972                 
Overtid 40 000               26 667             -                   -26 667               
Annen lønn 2 700 289          1 800 193       863 328           -936 865             
Sosiale utgifter 616 867             411 245           252 768           -158 476             
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 3 489 351          2 326 234       1 741 403       -584 830             
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 1 723 200          1 148 800       1 246 250       97 450                 
Overføringsutgifter 1 112 843          741 895           477 424           -264 471             
Sum utgifter 10 192 405       6 772 061       4 917 173       -1 854 888          

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -                      -                   -480                 -480                     
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -154 843           -103 229         -46 646           56 582                 
Sum inntekter -154 843           -103 229         -47 126           56 102                 

Sum område: 1 Politisk 10 037 562       6 668 832       4 870 047       -1 798 785          
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4.0 Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Tabell 25 – Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 

 
 
 

5.0 Næringsfondet 
 
Tabell 26 – Oversikt næringsfondet 

 
 
 

Fast lønn 3 500 000   Økt utgift
Vikarutgifter 12 200 000 Økt utgift
Refusjon syke og fødselspenger -4 000 000  Økt inntekt
Annen lønn 3 000 000   Økt utgift
Sosiale utgifter 2 000 000   Økt utgift
Overføringsutgifter 2 800 000   Økt utgift
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -6 000 000  Økt inntekt
Renteutgifter -2 000 000  Redusert utgift
Skatt på inntekt og formue -3 000 000  Økt inntekt
Bruk av bundet driftsfomd -3 000 000  Økt inntekt
Bruk av disposisjonsfond -7 000 000  Økt inntekt
Aksjeutbytte 1 500 000   Redusert inntekt
SUM -              Netto 

Budsjett 2017
Inngående beholdning per 01.01.2016 -2 169 041            
Konsesjonsavgifter -5 064 534             
Beregnede renter -40 000                   

Tilskudd Fauske Næringsforum 300 000                  
Delegerte saker 50 000                    
Tilskudd Fauna KF 2 700 000               
Tilskudd Mineralprosjektet Fauna KF 500 000                  
Tilskudd Datapark Fauna KF 905 000                  
Vedtak i formannskapet 2015 140 000                  
Vedtak i formannskapet 2016 400 000                  
Skilting nye veinavn (rest fra 2013, 2014 og 2015) 150 000                  
Skilting/trafikksikkerhetstiltak (inkl. rest fra 2015) 118 895                  
Prosjektstilling matrikkel (inkl. rest fra 2015) 1 092 904               
Hovedinnfallaport Sjunkhatten Nasjonalpark 90 000                    
Sjunkhatten Folkehøgskole 100 000                  
Tilskudd til næringsutvikling 600 000                  
Utgående beholdning -126 776                
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Tabellen over viser budsjetterte inntekter og utgifter for næringsfondet for 2017. Hvis alle 
vedtatte tiltak fra 2017 og tidligere år kommer til utbetaling i løpet av året vil fondet ha en 
restsaldo på kr 126 776,- ved utgangen av året.  
 
 

6.0 Investeringer 

6.1 Status/fremdrift investeringer 
 
Nedenfor følger en gjennomgang av investeringsporteføljen for 2017. Det gis en kortfattet 
oversikt over status/fremdrift.  
 
Fauske Helsetun 2 etasje:  
Innredning av kontoretasje for å gi plass for administrasjon Helse og omsorg. Prosjektet er i 
rute og følger fremdriftsplanen med overlevering 23. november 2017. Prosjektet har gått bra, 
men noen overraskelser vedrørende gammel infrastruktur (vann/avløp/el) har det vært 
undervegs, men ingenting som har vært problematisk for prosjektet.  
 
 
Tak Helsetun: 
Det ble sent i fjor høst avdekket store skader i bærende konstruksjon over kafedelen på 
Fauske Helsetun. Dette er basert på mange års taklekkasjer, der det ikke har vært økonomi til 
å utbedre gamle tak. Satsingen i tidligere Fauske Eiendom KF på klimaskall, ga rom for å 
skifte taktekking, og skadeomfanget ble kjent under fjerning av det gamle dekket. Det har i 
vinter vært prosjektert og utlyst anbud, og arbeidene er nå under sluttføring. 
 
Tak Moveien: 
Moveien institusjon har hatt et gammelt tak som har vært gjenstand for mye lekkasjer opp 
gjennom årene. Prosjektet har vært på anbud og ble sluttført i juli 2017. Kostnadsrammen på 
kr 800 000,-ble holdt på budsjett. 
 
Fauske svømmehall, bassenggrop: 
Bassenggropen i Fauske svømmehall måtte stenges i 2016 pga. fare for personskade. 
Utredninger og kartlegging av skadeomfang var nødvendig for å kunne prosjektere og utlyse 
et anbud. Oppstart skjedde i vinter og prosjektet er sluttført. Utgiftsrammen var 3,5 mill. kr, 
og prosjektet ble levert under budsjett. 
 
Fauske svømmehall, takkonstruksjon/kondensskade: 
Takkonstruksjonen over den gamle gymsal i Fauske svømmehall har vært feilkonstruert med 
hensyn på lufting av kaldtak. Dette har over år medført kondensering med dertil store skader 
på hoved- og sekundærbæring i takkonstruksjonen. Budsjettramme er på 5,56 mill. kr. 
 
Uteområde Sulitjelma barnehage og skole: 
Prosjektet er i full gang og forventes å ferdigstilles i løpet av november med delovertagelser 
for barnehageområdet i sin helhet og skoleområdet som deler av dette. Hvis været spiller på 
vår side vil det kunne ferdigstilles enda mer før vinteren kommer. Uansett vil beplantning og 
diverse kompletteringsarbeider gjenstå i mindre grad til vår 2018. Prosjektet er i rute både 
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med hensyn på fremdrift og økonomi. Vi har støtt på noen få utfordringer i grunnen, men 
dette er løst. Forventet levert på budsjett. 
 
Sulitjelma barnehage inn i skolebygg: 
Ferdig prosjektert, utlyst på Doffin og trukket tilbake pga. behov for avklaringer. Forsinkelse 
ca. 2-3 måneder i verste fall. 
 
Sulitjelma bad: 
Sulitjelma bad ble vedtatt stengt i 2013 basert på at badet trengte betydelig oppgradering og 
vedlikehold, og derav ikke lenger tilfredsstilte offentlig lovverk. Prosjektet startet opp i januar 
2017 og åpnet offisielt 8. september 2017. Prosjektramme i budsjett på 14,2 mill. kr. Noen 
ekstra utgifter i forhold til avdekking av dårlig tilstand brannsikring samt en del nødvendige 
utskiftinger av infrastruktur (rør osv.). Endelig sluttoppgjør ikke gjort. 
 
Kommunal bolig, Tareveien 18: 
Tareveien 18 er en kommunal tomt som tidligere har vært bebygd. Husbanken har gitt 
tilskudd til å bygge en firemannsbolig på tomten. Prosjektet er vedtatt i kommunestyret og er 
selvfinansierende. Boligen er under oppføring med overlevering våren 2018. 
 
Kommunal bolig, Myrveien 15: 
Myrveien 15 inneholdt tidligere en firemannsbolig som brant ned i 2015. I tråd med 
kommunens behov for boliger, samt at man ønsker å benytte muligheten til fortetting av en 
stor tomt, ble det besluttet, og godkjent av kommunestyret, å bebygge tomten med 10 enheter, 
mindre og større leiligheter. Husbanken har gitt tilskudd til å bygge en timannsbolig på 
tomten. Prosjektet er selvfinansierende. På grunn av innsigelser på byggesak, er det nå en 
detaljreguleringssak i gang, med sannsynlig avgjørelse senhøst 2017. 
 
Fauske Rådhus, fasaderehabilitering: 
Fauske Rådhus ble bygd i 1953, og det har vært utført veldig lite vedlikehold, med dertil stort 
forfall. Det er skiftet 97 vinduer, sandblåst og pusset hele fasaden samt skiftet alle tak med 
blant annet omlegging av gammelt skifertak. Byggets opprinnelige uttrykk er bevart i sin 
helhet med svært få forandringer. Det er også tatt med de pålegg som har vært vedrørende 
universell utforming til kino og rømningsutganger. Budsjett for prosjektet er 8,4 mill. kr 
ekskl. mva., og prosjektet leveres under budsjett. 
 
Fauske Rådhus, ventilasjon og elektroutskiftinger: 
Prosjektet er ferdig prosjektert, og går ut i Doffin. Finansiering avklares i 
investeringsbudsjettet for 2018. 
 
Familiens hus, Lysverkgården 
Det ble tidligere i år vedtatt å kjøpe Lysverkgården for 7,1 mill. kr (kr 800 000,- under takst) 
for å huse barnevern, familiesenter og PPT. Dette er et ledd for å gå fra leid til eid areal. Det 
forgår nå prosjektering av løsninger for å finne riktig inndeling basert på de respektive 
avdelingers reelle behov. 
 
Ombygging Fauske Helsetun: 
Fauske Helsetun har en del areal som er ineffektiv og lite egnet for noen av de tjenestene som 
foregår. I dette ligger det at tjenesteutvalg og antall ansatte har vokst en del de senere år, noe 
som har ført til et større behov for tilpasning. Budsjettramme på 7,5 mill. kr. Prosjektet er 
under prosjektering, og skal ut på anbud i løpet av november 2017. 
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Investeringsprosjekter skole: 
 
Fauske kommune har de senere år gjort store og nødvendige utbygginger på skolefronten. Til 
fullføring i 2017 er Vestmyra skole, og i 2018 er Valnesfjord skole klar til overlevering ved 
skolestart i august. 
 
I tabellen nedenfor vises en oversikt over investeringer for skoleutbyggingsprosjektene og 
forbruk pr. 30.9.2017. 

   
Tabell 27 – Investeringer for skoleutbyggingsprosjektene og forbruk per 30.9.2017 
Prosjekt  Sum budsjett 

hittil 
Regnskap 
30.09. 2017 

Budsjett 
2017  

Budsjett 
2016 
 

Budsjett 2015 

Vestmyra 
skole  

382 654 000 374 266 022 31 200 000 182 000 000 125 000 000 

      
Valnesfjord 
skole og 
flerbrukshall 

16 000 000 139 128 372 47 000 000 115 000 000    7 000 000 

Trafikksikker 
skolevei 
 

11 200 000 
(+ 5 299 000) 

14 778 000 8 500 000 2 700 000  

 
 
Vestmyra skole: 
De bygningsmessige arbeidene og nybygget med del 1 utomhus ble overtatt av byggherre, 
Fauske kommune 2. august 2016. Siste året har arbeidet med riving av gamle ungdomsskole 
og ferdigstillelse av del 2 uteområde vært gjennomført.  
 
Overtakelse av uteområde 2 og avslutning på hele byggeprosjektet ble gjort 12. september 
dette år. Fortsatt gjenstår en del oppfølging på oppretting av feil og mangler og reklamasjoner 
som ennå ikke er utbedret. Prosjektet så langt må kunne sies å være meget vellykket. 
Tidsplanen mht. ferdigstillelse innenfor de avtalte tidsfrister ble oppnådd uten særlige 
forsinkelser. Slik vi har oversikt per i dag ligger vi an til å kunne komme i mål uten store 
økonomiske overskridelser.   
 
Valnesfjord skole og flerbrukshall:  
Byggearbeidet er kommet godt i gang, og fremdriften er med noen dagers forsinkelse ganske i 
rute etter oppsatt plan. Første milepel med tett bygg og ferdigstillelse av råbygg ble registrert 
4.9.2017. Oppstart innvendig arbeid med oppsett av vegger og installasjon av teknisk utstyr er 
igangsatt. Overtakelse av bygget er planlagt å skje 7. juli 2018, for å være klart til oppstart av 
skoleåret i august. 
 
Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet: 
Prosjektet lå ved utgangen av september an til et merforbruk på 3,578 mill. kr. Netto 
merforbruk medregnet momskompensasjon, trafikksikkerhetsmidler og lånemidler utgjør 
2,274 mill. kr. Med dette som utgangspunkt, og for at gjenstående arbeider kan utføres som 
planlagt, så ble det vedtatt i kommunestyret 28.9.2017 å øke budsjettrammen med 5,299 mill. 
kr.  
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Prosjekt Farvikbekken: 
Kommunestyret behandlet i møte 11.5.2017 sak 30/17 om problematikken knyttet til 
Farvikbekken og uteområde Vestmyra skole med påkrevd stabiliseringstiltak. Utgiftene for 
gjennomføring av anbefalte tiltak er beregnet til sum 8,882 mill. kr. Kommunestyret vedtok å 
dekke ekstrautgiftene dette medfører for prosjektet Vestmyra skole med økt låneopptak.  
 
Før oppstart av utbedringsarbeidet har det på anbefaling fra NVE vært gjennomført nye 
grunnundersøkelser av Farvikdalen. Dette omfatter både det rasutsatte området mot 
skoletomta og også området mot bebyggelsen på sørsiden. Spesielt har det vært viktig å få 
kartlagt sistnevnte området ettersom det også planlegges utskifting av kommunens avløpsrør 
som ligger i denne del av dalen. Grunnundersøkelsene er nå gjennomført og det ventes at 
rapporten fra disse vil foreligge i løpet av de nærmeste dagene. Resultatene av utførte 
grunnundersøkelser vil bestemme nærmere hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå 
tilfredsstillende sikkerhet. Det vil bli søkt NVE om økonomisk bistand dersom tiltakene som 
må iverksettes ligger innenfor NVEs regler for tilskudd.   
 
 

8.0 Finansforvaltning 

8.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2017  

 
 
 
Som grafen viser ble det trukket på kassekreditt fra januar til nytt låneopptak ble utbetalt i 
slutten av april. Framdriften til de lånefinansierte prosjektene tilsier en gradvis svekkelse av 
likviditeten ut over året. Vesentlige høyere utbetalinger enn budsjettert til Valnesfjord skole 
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gjør at behovet for trekk på kassakreditt vil bli større i 3. tertial enn budsjettert. Fauske 
kommunes grunnlikviditet er fortsatt meget svak, og gir grunn til bekymring. 
 
 

8.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto 
og Sparebank 1 Forvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 23 og 
figur 3 og 4. 
 
Tabell 28 – Oversikt kapitalplasseringer 

 
 
 
Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2017 

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

Plassering 31.12.2016 Januar 17 Februar 17 Mars 17 April 17 Mai 17 Juni 17 Juli 17 Aug 17

Hjemfallsfond Plassering Pareto 29 366 29 752 29 810 29 732 30 202 30 228 30 150 30 538 30 645

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning 27 122 27 097 27 464 27 873 28 131 28 349 28 231 28 334 28 355

Utvikling samlet portefølje 56 487 56 849 57 273 57 605 58 333 58 577 58 381 58 872 59 000
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Tabell 29– Vektingen mellom de to fondene 

 
 
 
Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Forvaltning 2017 

 
 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 31.8.2017 er vektingen 
mellom de ulike produktene som vist i tabell 25. 
 
Tabell 30 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
 
 
Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god 
avkastning. Per 31. august er verdien på plasseringene økt med 2,5 mill. kr sammenlignet med 
31.12.2016.  
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8.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av ni lån i Kommunalbanken, samt ett lån i KLP 
Kommunekreditt. I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.  
 
Tabell 31 – Fordeling av gjelden per 31. august 2017 

 
 
 

 
 
 
Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
 
Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR. Som det framgår har den flytende renten 
beveget seg noe nedover i andre tertial. 
 

Produkt Långiver Nåværende 
rente

Rentetype Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

Total 1 305 617 635 NOK 1 084 301 067 NOK 1,7058%
3 mnd Nibor 425 057 000 NOK 413 910 607 NOK 1,4841%
0336 KLP Kommunekreditt 148 850 000 NOK 146 941 667 NOK 1,4900% Flytende 25.02.2056
KBN-20120611 KommunalBanken 64 457 000 NOK 60 159 880 NOK 1,5905% Flytende 22.12.2042
KBN-20130740 KommunalBanken 62 900 000 NOK 60 803 330 NOK 1,5906% Flytende 21.12.2043
KBN-20160103 KommunalBanken 148 850 000 NOK 146 005 730 NOK 1,3900% Flytende 28.02.2056
Fastrente 707 760 635 NOK 543 524 460 NOK 1,9153%
KBN-20090330 KommunalBanken 277 744 635 NOK 130 876 060 NOK 1,9800% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KBN-20150082 KommunalBanken 47 540 000 NOK 44 568 700 NOK 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150083 KommunalBanken 153 300 000 NOK 143 718 700 NOK 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150084 KommunalBanken 57 780 000 NOK 52 965 000 NOK 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
KBN-20170235 KommunalBanken 171 396 000 NOK 171 396 000 NOK 1,8000% Fastrente 20.04.2020 24.04.2057
P.t. rente 172 800 000 NOK 126 866 000 NOK 1,5311%
KBN-20100403 KommunalBanken 72 800 000 NOK 55 813 380 NOK 1,5124% Flytende 16.07.2040
KBN-20110740 KommunalBanken 100 000 000 NOK 71 052 620 NOK 1,5459% Flytende 06.12.2030

Opprinnelig lånebeløp Restgjeld etter termin

Sum renteprodukter Restgjeld Andel %
3 mnd Nibor 413 910 607     38 %
P.t rente 126 866 000     12 %
Fastrentelån 543 524 460     50 %
Totalt 1 084 301 067 100 %
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Sammendrag: 
Kommunebarometeret er etablert og utgis av Kommunal Rapport, og er en sammenstilling av ulike 
offentlig statstikk. Kommunebarometret er først og fremst en sammenligning av landets kommuner opp 
mot hverandre basert på 141 sentrale nøkkeltall – i stor utstrekning fra KOSTA. Endelige tall viser at 
Fauske kommune ligger på en  396 plass for 2017.   
 
Kommunestyret har spurt rådmannen om å få en sak, og en gjennomgang av kommunebarometret for 
2017, og er bakgrunnen for denne saken.  
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunal Rapport mener at hensikten med Kommunebarometret er å gi beslutningstakere en 
lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen er sammenlignet med og prioriterer sine 
ressurser i forhold til de øvrige kommunene i landet. Det er derfor rådmannens mening at vi må vise 
forsiktighet å oversette kommunebarometret å være et objektivt uttrykk for kvaliteten til tjenestene.  
 
Tallene er i all hovedsak hentet fra Statistisk Sentralbyrås Kostra-database, og i tillegg hentes det inn 
offentlig statistikk fra en del andre kilder. Andre kilder er andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, 
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.  
  
Barometeret er delt opp i 12 ulike sektorer. De ulike sektorene vektes ut fra redaksjonen i Kommunal 
rapport skjønnsmessige vurdering av viktigheten i sektoren. Det er viktig å presisere at nøkkeltallene 
gjelder fra året før, slik at kommunebarometeret 2017 gjelder rapporterte nøkkeltall for 2016.  
 
Endelig tall ble publisert av kommunalrapport 7 juli. For Fauske kommune viser årets 
kommunebarometer basert på endelig tall en 396 plass (justert for økonomiske forutsetninger) av totalt 
426 kommuner. Dette innebærer et fall på 8 plasser fra kommunebarometret 2016, hvor vi var på 388 
plass.  
 
Dette er et fall sammenlignet med andre kommuner. Det er viktig å huske at et fall på 
Kommunebarometeret kan også være at de andre kommunene har fått bedre resultater enn tidligere, 
mens egen kommune leverer de samme resultatene som året før.  Resultatoversikten over årets 
Kommunebarometer vises i tabellen nedenfor, øvrige detaljer vises i vedlegg 1 «Kommunebarometeret 
2017 – analyse endelige tall».   
 



 
 
Tolkning 
Hver sektor er vektet, i forhold til totalen slik tabellen ovenfor illustrerer. I tillegg vektes alle de 
respektive nøkkeltallene for hver enkelt sektor. I tilegg gis hvert nøkkeltall en karakter, mellom 1 og 6, 
hvor karakteren 6 er maksimalt oppnåelig. Hvor man oppnår scoren 6 dersom man er blant de 5% 
høgste rangerte kommunene på et nøkkeltall. Karakteren 1 benyttes hvor kommunen rangerer blant de 
5% nederst rangerte kommunene.  
 
Det blir derfor mange ulike vektinger, karaktersettinger, å forholde seg til – og rådmannen fant det 
derfor hensiktsmessig å se litt på aggregerte karaktertall for hver sektor holdt opp mot ha kommunal 
rapport vurderer å være normal kommunens karakter.  
 
Normal kommunen (ikke gjennomsnitt, men median kommunen) har karakter snitt 3.5 for sine 
respektive sektorer.  Ved median punktet i materialet er det like mange kommuner foran i rangeringen, 
som er bak i rangeringen.  
 

 
 
Vi er altså karakter messig over for 6 av 11 sektorer i forhold til normal kommunen. Under for 4 
områder, hvorav to av områdene har ganske tung vekting i total karakteren (skole og økonomi). Vi er 
akkurat på median kommunen, for to områder, Pleie og omsorg, og kostnadsnivå.  
 



Vekter man slik kommuneforlaget gjør mellom de ulike sektorene (se tabell 1), vil total karakteren for 
Fauske totalt være karakteren 3,3. Dette har først og fremst sin årsak i den tunge vektingen av skole og 
økonomi området hvor kommunen rangeres lavt.  
 
Vi er aggregert noe under normal kommunen, ut fra de 141 nøkkeltall, og basert på de karakterer vi er 
gitt, for samtlige av disse, samt den vekting som kommuneforlaget har definert på vegne av 
kommunene.  
 
Til tross for at vi faller på kommunebarometrets totale ranking, har Fauske kommune en forbedring på 
57% av nøkkeltallene (81 nøkkeltall), og en reduksjon for 38% av nøkkeltallene (54 nøkkeltall). 
Sammenlignet med hele landet har kommunen hatt en større forbedring på nøkkeltallene både i 16 og 
17, sammenlignet med landet for øvrig. Til tross faller vi noe i barometret. Det betyr at de andre 
kommunene sannsynligvis har fått positive endringer i nøkkeltall, som kommuneforlaget vekter å være 
mer betydningsfull.  
 
 
Sektorene 
Nedenfor velger vi å  komme med utfyllende kommentarer fra de ulike samhandlingsområdene. For 
kommuneforlagets vurderinger, les i vedlegget.   
 
 

A. Skole / Barnehage / Barnevern og Kultur 

Skole 
 
Grunnskole har i hovedsak fire hovedområder, prestasjoner til elevene, utdanningsnivået, frafall i 
videregående skole og trivsel (disse utgjør 80% av vektingen). 60% av nøkkeltallene forbedres i 
sektorene.  
 
Prestasjoner 
Grunnskole er den sektorene med flest antall nøkkeltall. Det er også den sektorene med flest 
brukermålinger (brukernes målte resultater). 5 av nøkkeltallene, og 45% av vektingen av skole går på 
prestasjonene til våre elever.  
 
Det er verdt å merke seg at grunnskolepoengene til Fauske er i bedring over tid. De har utviklet seg i 
positiv retning. Snittet for siste år ved Fauske skolene er nå over gjennomsnittet i landet for de fire siste 
årene. Dette vil også medføre at tallene for neste år på fireårsnittet vil bli bedret (dersom nøkkeltallene 
holdes uforandret). 
  
Grunnskolepoengene i 2017 for Fauske skolen er over snittet for landet over de fire siste årene.  
 
Nasjonale prøver viser noe ujevn utvikling. Det satt i gang tiltak, blant annet gjennom tidlig innsats, og 
det er et langsiktig arbeid å bedre dette snittet.  
 
Utdanningsnivå 
Utdanningsnivå representerer 15% av den totale vektingen. Gjelder undervisningskompetanse i 
matematikk, engelsk og norsk samt godkjent utdanning for å undervise 1-7, eller 8-10 klassetrinn. Det er 
nedgang på alle de fire nøkkeltallene, og vi er relativt langt rangert i forhold til øvrige kommuner, og får 
derfor lav karakter.  
 
Nedgangen vurderes å være knyttet til nye kompetansekrav, samt opprettelse av flere klasser for å gi 



grunnskoleutdanning til enslige, og mindreårige flyktninger. Det er viktig å understreke at mange av 
lærerne som nå faller utenfor de normerte form kravene, er lærere med lang fartstid, og bred erfaring.  
 
Frafall i videregående skole 
Frafallet fra videregående skole har i de tre seneste årene vært 60%, 68% og 68% . Snittet for nasjonen 
er 73 %, så det er om lag 5 flere Fauske elever som ikke fullfører videregående utdanning innenfor 
normert løp på fem år, enn landet for øvrig. Grunnskolepoeng etter 10 klasse, er noe av forklaringen, 
men det er viktig å ha med seg at øvrige sosioøkonomiske forhold utenfor kommunens kontroll, som er 
utdanningsnivået hos foreldrene til elevene spiller inn. Kommuner med overvekt av høgere utdanning i 
sin befolkning, er grunnskolepoeng snittet høgere i foreldregenerasjonen, og dette avspeiles også hos 
elevene.  
 
Trivsel 
Pilene peker i rett retning i forhold til trivsel i Fauske skolene for begge måleparametrene for 7 og 10 
trinn. Har vært stigende over de 3 siste årene. Fauske kommune er noen få prosent under 
landsgjennomsnittene på 90 og 85%. Det er selvsagt for mye at en elev som opplever det ugreit på 
skolen, og oppfølgingsansvaret skjerpes inn i lovverket fremover. Så trykket i arbeidet må 
opprettholdes.  
 
 
Barnehage           
 
172. plass          80 % av nøkkeltall har blitt bedre 
Plassert mellom 29. og 288. plass fra 2010 – 2017 i tabell med sammenliknbar serie. Spesielt stort 
sprang fra 2014 (68. plass) til 2015 (238. plass) 
 
Vurderer 6 faktorer: 
 

1. Bemanning: 163. plass. Faktor 3,4. Har vært stabil de siste årene og plasserer oss midt på treet 
i forhold til landet. 

2. Fagutdanning: 1. plass. Alle styrere og ledere (100 %) har pedagogisk utdanning og dette gir 
oss toppkarakter. For øvrige ansatte er andelen mye lavere (35 %) noe som plasserer oss på 
landsgjennomsnittet. 

3. Etterspørsel: Det er registrert 10 barn på venteliste ved registreringstidspunkt. Derav fall i 
karakter fra 6,0 til 3,7. Feilkilder er barn bosatt i andre kommuner og barn uten krav på plass. 

4. Kjønn: Bare 5 % ansatte i barnehager er menn. Synkende andel og vanskelig å rekruttere til 
yrket. 

5. Minoritet: Kraftig økning i prosentandel av minoritetsspråklige barn (90 %) som går i 
barnehage siste år er gledelig. Det får betydning på mange områder knyttet til integrering. 
Landssnittet er 76 %. 

6. Areal: Leke og oppholdsarealet er noe høyere enn landssnittet, men likevel så lite at vi scorer 
lavt. Opprettelse av barnehager med 12/24 plasser som ikke fylles opp med flere enn 9/18 
barn vil bedre statistikken. 

Generelt: Stor variasjon i plassering de siste 8 år uten at innsatsfaktorer har blitt endret vesentlig gjør 
tallene vanskelig å tolke. Barnehage forbedres i rangeringen med 116 plasser fra 2016.  
 
 
Barnevern 
           
213. plass          45 % av nøkkeltall har blitt bedre 
Plassert mellom 93. og 222. plass fra 2010 – 2017 i tabell med sammenliknbar serie. 



 
Vurderer 7 faktorer. 
 

1. Årsverk: Mange stillinger med fagutdanning gir oss høy score. Stillinger finansiert av 
fylkesmannen på topp av kommunens ressurs. Omentrent lik score de tre siste årene. 

2. Saksbehandlingstid: Nedgang siste år og svak nedgang på snittet over 4 år. Dette skyldes stor 
økning i antall til meldinger uten at bemanning har økt tilsvarende. 

3. Plan: Normale til gode verdier skylds fokus på overholdelse. 
4. Tiltak i hjemmet: Økende prosentandel. Stort fokus på hjelpetiltak heller enn 

omsorgsovertakelser. 
5. Tidlig innsats: Nettoutgifter til forebygging har gått litt ned men er fortsatt mye høyere enn 

landsgjennomsnittet. Kommunens innsats med foreldrestøtte, TIMS osv vil ikke vises her da 
tallene baserer seg på helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

6. Saksbehandling: Nesten en fordobling av antall avsluttede saker pr. årsverk de 3 siste årene. 
Likevel går saksbehandlingstiden opp (tidligere punkt) pga mange nye til meldinger. 

7. Brukerperspektiv: Brukerundersøkelser gjennomført 2 siste år. Fortsetter dette blir snittet 
stigende. 

 
Generelt: En presset tjeneste grunnet flere langtidssykemeldinger siste år samt økende meldingstilfang. 
Fokus på kvalitet og overholdelse av forskrift. Dette gir mindre fokus på forebyggende arbeid i denne 
perioden. 
 
 
Kultur                     
 
136 plass          65 % av nøkkeltall har blitt bedre. 
Plassert mellom 80. og 196. plass fra 2010 – 2017 i tabell med sammenliknbar serie. 
 
Vurderer 8 faktorer. 
 

1. Idrett: Netto driftsutgifter til idrett og anlegg er halvert siste året, men ligger fortsatt høyt 
over landssnittet.  

2. Barn og unge: Gjelder utgifter til aktivitetstilbud. Som landssnittet. 
3. Bibliotek: Nedgang i utlån, men fremstår likevel som godt brukt. 
4. Kino: Antall kinobesøk pr. innbygger er fortsatt stigende og fremstår som bra for en kommune 

på Fauske sin størrelse. Oppgradering av adkomst til kino og bedre servicetilbud med ny kiosk 
vil forhåpentligvis fortsette trenden. 

5. Sysselsatte: Nedgang og litt under normalen for kommunens størrelse. 
6. Musikkskole: Færre elever enn snitt, men de mottar flere timer. 
7. Fritidssenter: Økning i antall besøk i året fra 1,4 til 3,2 gir 119. plass. 
8. Frivillige: Andel av kulturutgiftene som overføres til frivillige er økende, men fortsatt langt 

under landssnitt. 

 
Generelt: Kulturtilbudet i kommunen oppleves som mangfoldig og godt, og enheten har i alle år plassert 
seg bra på kommunebarometeret. Mangfoldet i type anlegg, idrettstilbud og andre kulturaktiviteter 
gjennom året gir alle som ønsker det mulighet til å delta i aktivteter året rundt. 
 
  



B. Helse, pleie og omsorg 

Kommunebarometeret for Helse og omsorg består av kapitlene Pleie og omsorg, sosial og elementer fra 
helsekapitlet. Totalt sett ligger samhandlingsområdet rundt midten av resultatene for det øvrige 
kommune Norge. På sosial feltet er vi blant de 25% beste.  
 
Pleie og omsorg legger seg midt på treet i forhold til de andre kommunene i Norge. 56% av kommunene 
har høyere skåring totalt sett. Bildet er svært variert. Innenfor områdene andel ansatte med 
fagutdanning, andel beboere i institusjon med omfattende bistandsbehov, enerom og vedtak om 
dagaktivitet målt mot andel over 80 år er resultatene meget eller svært gode. 
 
Situasjonen i den andre enden spesielt knyttet til legetjenesten i sykehjem, fysioterapitjenesten i 
sykehjem, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og hjemmetjenesten (Gjennomsnittlig antall tildelte 
timer i uken, hjemmesykepleie, Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager, 
Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb., Antall trygghetsalarmer, 
målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år, Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år 
som ikke bor på institusjon) er resultatene lave sammenlignet med øvrige kommuner. 
 
Legetjenesten i sykehjem sammen med fysioterapitjenesten i sykehjem er under arbeid. Det er iverksatt 
flere tiltak innenfor begge områdene og vi arbeider for å bedre denne situasjonen kontinuerlig. Blant 
annet er det ansatt flere kommunalt tilsatte fysioterapeuter. De hjemmebaserte tjenestene er 
underdimensjonert. De største hindringingene for vekst i hjemmebaserte tjenester er mangel på 
finansiering av eksisterende og organisk økning i drift, små og lite egnede lokaler og tilgangen på 
kvalifisert arbeidskraft.  
 
For å kunne støtte opp under de hjemmebaserte tjenestene er det behov for tilstrekkelig antall 
korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. Der er mangelen på slike plasser påtakelig, noe 
kommunebarometeret viser tydelig. Dette sett i sammenheng med det store antallet med omfattende 
bistandsbehov som bor på sykehjem og at det er færre med omfattende bistandsbehov i 
hjemmetjenesten sammenliknet med andre kommuner tyder dette på en institusjonstung tjenesteprofil.  
 
En institusjonstung tjenesteprofil er kostnads og personellintensiv og gir mindre pleie og 
omsorgstjeneste til langt færre innbyggere med behov for pleie og omsorgstjenester enn en mer 
balansert profil. Det blir relativt sett mindre pleie og omsorg for befolkningen i Fauske for hver krone en 
bruker i sektoren fortsetter utviklingen mot en mer institusjonstung profil. Det er mange indikasjoner på 
at vi «produserer» sykehjemspasienter kontra det å gjøre innbyggerne i Fauske i stand til å leve friskere 
og med høyere fysisk og kognitivt funksjonsnivå hjemme. 
 
Antall plasser i demensomsorgen sett opp mot antall plasser totalt på sykehjem er nokså lik 
normalkommunen. For fremtiden bør nok balansen i institusjon endres slik at det blir en høyere andel 
plasser avsatt til demensomsorgen. 
 
Tjenestene til funksjonshemmede skårer også noe varierende. Tallene viser imidlertid et behov for å 
styrke det kommunale arbeidet med å finne og eller etablere arbeidsplasser og øke bistanden til å kunne 
delta mer i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter. Når det gjelder mottakere av BPA, 
støttekontakt og omsorgslønn per 1000 innbygger ligger vi høyt opp blant de beste, med det er fortsatt 
ett stykke unna den kommunen som tildeler mest slike tjenester. 
 
 
Helse 
 



Dette kapitlet omhandler kun Helse og omsorgs del av kommunebarometerets helse kapitel. 
 
Legedekningen i Fauske er relativt sett god sett i lys av kommunes størrelse. Jo større kommune dess 
færre leger. Videre viser tallene at Fauske ligger midt på treet ift innleggelser per 1000 innbygger. Dette 
indikerer at vi har en kvalitativt god legetjeneste med tilstrekkelig kapasitet.  
 
Det er få ansatte som har videreutdanning innen psykisk helse. Fagfeltet er ikke spesielt stort i Fauske 
kommune i tillegg til at det er vanskelig å få rekruttert fagfolk. 
 
 
Sosial 
 
Fauske kommune skårer gjennomsnittlig bra innenfor sosialfeltet. Vi kan med fordel forsterke den 
positive utviklingen en har innenfor økonomisk rådgivning. Boligsituasjonen for de som trenger 
kommunal bolig er forverret de siste årene, noe som gjør at en av grunnpilarene for å få mennesker med 
behov for midlertidig støtte og hjelp fra kommunen ut av situasjonen er svak. Dette medfører blant 
annet økte kostnader for NAV til husleie og bostøttekostnader. Fauske kommune blir dermed en negativ 
aktører i boligmarkedet. Husleienivået blir hevet for alle innbyggere fordi Fauske kommune må leie 
private boliger, dermed er det flere enn nødvendig som må tildeles bostøtte. 
 
Det arbeides godt med unge mottakere av sosialhjelp, noe som er en bevisst satsning i Fauske. For 
voksne er stønadstiden omtrent på snittet og det er ikke endret i vesentlig det siste året. Andelen 
mottakere er også som snittet i kommunenorge. 
 
 

C.  VVA / Miljø og ressurser, og saksbehandling 

 
VVA 
 
Tema: Leveranse (218 plass) 
Brudd i vannleveransen:  

· Kommunen hadde i løpet av 2016 to større hendelser som medførte et noe lengre 
opphold i vannleversnsen enn ved normale driftsstanser. Disse hendelsene har 
medført en noe negativ plassering på barometeret. 

 
Tema: Vannlekkasje (327 plass) 
Vannlekkasje: 

· Fauske kommune drifter fem ulike vannverk. Unntatt Lomi vannverk ligger 
lekkasjeprosenten for de øvrige vannverk i overkant av det regnes som normalt tap av 
uspesifisert vannforbruk (lekkasje). Normal lekkasjeprosent regnes til å være ca. 40 %. 

 
Den totalt høye lekkasjeprosenten skyldes i hovedsak høyt vannforbruk per innbygger i 
Sulitjelma (ca. 90 %). Noe av det høye forbruket antas å være frosttapping. Ny 
hovedvannledning til Fagerli er under framførelse. Når dette prosjektet er ferdigstilt 
forventes det en reduksjon av lekkasjen. 

 
Tema Fornying: 
Fornying vannledningsnett (264 plass): 

· Fauske kommune drifter ca. 250 km. hovednett. For å bedre kvaliteten på hovednettet 
har kommunen har over flere år invistert kr. 7 mill. per år til å fornye gammelt rørnett. 



Resultatet mht. vannforbruk eks. Sulitjelma viser en klar forbedring. For Fauske 
vannverk betyr dette at vi de seneste årene har klart å redusere vannforbruket fra ca. 
70 l/sek til ca. 45 l/sek. Valnesfjord vannverk har  

Fornying spillvannsnett (210 plass): 
· Fauske kommune drifter ca. 150 km. spillvannsnett. For å bedre kvaliteten på 

hovednettet har kommunen over flere år invistert kr. 3 mill. per år til å fornye 
gammelt rørnett. Utskiftningsgraden av gammelt rørnett er fortiden i samsvar med 
kommunens kapasitet. Framtidig utfordring er å separere overvann fra spillvann i 
boligområder som er etablert før ca. 1975. 

 
Miljø og ressurser 
 
Tema: Samferdsel 
Kommunale veier (326 plass): 

C. På grunn tidligere sparetilltak er budsjettet for veivedlikehold av kommunale veier 
redusert. Disse reduksjonene fra veivedlikeholdsbudsjettet medfører derfor lav score 
på kommunebarometeret.  Konsekvensen av sparetiltakene medfører en forringelse 
av veistandarden samt etterslepet blr større. 

1. Fauske kommune har, tross nye bygg oppført og på veg, relativt 
energiøkonomisk dårlig bygningsmasse. Noe av dette forbruket er veldig 
nært knyttet opp mot dårlig eller delvis fraværende vedlikehold over mange 
år. Fokus på klimaskall (vinduer/vegger/tak osv samt utskifting av 
ventilasjonsaggregat) vil sannsynlig føre til en bedring. Like viktig er å 
avhende bygg som tas ut av bruk fort, slik at man ikke stadig må ha fokus på 
unødvendig effektbruk. 

2. Fauske kommune ligger i overkant av landsgjennomsnittet med ca 5,4 m2 pr 
innbygger. Landsgjennomsnittet er på 4,7. Dette tallet forsterker 
satsningsfokus på strategisk arealforvaltning, brukereffektive bygg som har 
mindre areal, fjerne ubrukbare bygg osv. 

3. Har sammenheng med tidligere redegjøring og videre satsning for å 
redusere uønsket vannforbruk. Folks vaner med bruk av vann vil imidlertid 
være en samfunnssak , samt noen ganger være styrt av faktorer som ligger 
utenfor kommunal kontroll. 

 
Tema: Ressurser 
Energikostnader pr m2 bygg (310 plass) 

· Fauske kommune har, tross nye bygg oppført og på veg, relativt energiøkonomisk dårlig 
bygningsmasse. Noe av dette forbruket er veldig nært knyttet opp mot dårlig eller delvis 
fraværende vedlikehold over mange år. Fokus på klimaskall (vinduer/vegger/tak osv samt 
utskifting av ventilasjonsaggregat) vil sannsynlig føre til en bedring. Like viktig er å avhende 
bygg som tas ut av bruk fort, slik at man ikke stadig må ha fokus på unødvendig effektbruk. 

Samlet antall m2 pr innbygger (175 plass) 
· Fauske kommune ligger i overkant av landsgjennomsnittet med ca 5,4 m2 pr innbygger. 

Landsgjennomsnittet er på 4,7. Dette tallet forsterker satsningsfokus på strategisk 
arealforvaltning, brukereffektive bygg som har mindre areal, fjerne ubrukbare bygg osv. 

Vannforbruk pr innbygger (175 plass) 
· Har sammenheng med tidligere redegjøring og videre satsning for å redusere uønsket 

vannforbruk. Folks vaner med bruk av vann vil imidlertid være en samfunnssak , samt noen 
ganger være styrt av faktorer som ligger utenfor kommunal kontroll. 

· i distriktene er det vanskelig å legge føringer på bilbruk. Det viktigste fra kommunalt hold må 
være å få folk til å flytte og bo i sentrum, som igjen kan føre til nedgang i bilbruk, og da sett i 
kontekst opp mot tog/offentlig kommunikasjon for øvrig. 



· Oppgitt i kommunebarometer at disse ligger lavt, og sett utviklingen over år, ser vi stadig 
tendensen at tildelingen av penger blir forverret med hensyn på vedlikehold, der vi har falt 81 
plasser. Budsjettet for 2017 var ytterligere kuttet slik at det er grunn å tro at vi vil falle 
ytterligere, selv om behovet sett i forhold til bedre tilstandsgrad vil avta noe en tid før det vil 
øke markant. Dette er synliggjort med egen orienteringssak fremlagt i kommunestyret juni 
2017. 

 
Saksbehandling 

· Under saksbehandling kommenterer jeg generelt de utfordringer som er på enheten: 
4. På arealplanlegging har enheten hatt en relativt stabil ansattemengde, men har også 

hatt stor arbeidsmengde.  
5. På byggesak har det vært stor mangel på folk, og byggesaksbehandlingen har vært 

skadelidende av dette over lang tid.  
6. Generelt for alle fagfelt på Plan og utvikling er vi nå i gang med å se på organisering 

og struktur for å kunne ha en mer forutsigbar og god tjeneste. Fokus- og 
satsningsområder er viktig for å kunne ha en tjeneste som følger 
samfunnsutviklingen og ivaretar en best mulig tjenesteyting.  

 
 

D.  Økonomi og kostnadsnivå 

Økonomi og kostnadsnivå utgjør 15% av det totale kommunebarometret (10% og 5% respektive).  
 
Forklaringen er slik det er presisert fra administrasjonen gjennom flere år, at aktivitetsnivået er for høgt 
i forhold til inntektsgrunnlaget. Dette har utviklet seg dramatisk i de senere år, ved at kommunen ikke 
har gitt utgiftmessig plass til de sterkt økende kostnadene kommunen har fått i kapitalutgifter, og tapte 
kraftinntekter.  
 
Kommunen begynner å nærme seg økte driftsutgifter, som følge av renter og avdrag på 30 MNOK 
sammenlignet for 5 år tilbake i tid. Dette i kombinasjon med fallende, inntekter fra kraft, og ingen større 
struktur og aktivitetsreduksjoner i driften. Dette utfordrer de aller fleste av nøkkeltallene i 
kommunebarometret i negatitiv retning.  
 
Kostnadnivåene sammenlignet med de øvrige kommunene har avvik innenfor skole og sosiale tjenester, 
hvor vi bruker høgere utgifter per innbygger sammenlignet med de øvrige kommunene. Vi ser bort i fra 
karakter for administrasjon i 2017, da det er en vesentlig feilkilde, ved at alle husleiekostnadnene ble 
registrert under administrasjonen. Fauske kommune har utgifter til administrasjon sammenlignet med 
snittet i Nordland Fylke, og snittet i egen kommunegruppe på ca 4500 kroner per innbygger. Ved å 
korrigere for dette vil administrasjonen ha en karakter på tilsvarende nivå som tidligere år på 3.8-4.0.  
 
 
Forbedringer 
Fauske kommune styrer ikke systematisk etter indikatorene i kommune barometret. Det er derfor viktig 
å understreke at resultatet i kommunebarometret blir en konsekvens av de prioriteringer kommunen 
gjør. Dersom det er politisk ønskelig å bedre plasseringen i kommunebarometret må man ha et større og 
mer bevist forhold til indikatorene.  
 
For å forbedre rangeringen (nødvendigvis ikke kvaliteten i tjenesten) i kommunebarometret, vil det gi 
størst utslag å fokusere på faktorer med stor vektning både som sektor og nøkkeltallene selv. Dette kan 
selvsagt være ønskelig, men rådmannen understreker at nøkkeltallene i kommunebarometret har vært 
under stadig endring.  



 
En kommune kan eksempelvis velge bevist å ha en høg bemanning i barnehage, fordi man mener dette 
vil gi et kvalitativt bedre resulatat for kommunens barn. Men man vil score dårligere på en faktor som 
vektes 20% i barnehage, som handler om oppholdstimer per årsverk. Et annet eksempel er leke og 
oppholdsareal i barnehage, som vi scorer lavt på fordi vi har mange kvadratmeter per barn. Det anses å 
være dårligere ressursutnyttelse, men kan jo være et politisk ønske for våre barn.  
 
Dersom man ønsker å ha bevisst forhold i budsjett, og økonomiplanarbeidet kan man selvsagt ta 
utgangspunkt i de faktorene som kommunene scorer lavt på, dersom man finner de vektige nok, og tror 
at dette kan bidra til kvalitetshevninger på tjenesteleveransen.  
Mulig forbedringsområder (de med svakest karakterscore i kommunebarometret) som man har 
mulighet å påvirke direkte gjennom politiske prioriteringer:  
 
Grunnskole 

· Økte ressurser leksehjelp 
· Økte ressurser til etter og videreutdanning 

Pleie og omsorg 
· Økte lege og fysioterapi ressurser i sykehjem 
· Endre sammensetningen av institusjonsplasser mellom ulike kategorier / rehab / 

kortidsplasser 

Barnevern 
· Ytterligere saksbehandlingskapasitet 

Barnehage 
· Etter og videreutdanning  

Helse 
· Styrke antall årsverk med videreutdanning innen psykisk helse 
· Tetthet jordmødre i kommunen 

Sosial 
· Etablere flere kommunale boliger for å øke søknader som innvilges 

Kultur 
· Øke overføringer til frivillige 
· Styrke bibliotekstjenestene 

Økonomi 
· Avvikle / øke innslagspunktet for kommunale tjenester 
· Utsette investeringer og stanse ytterligere låneopptak 

Kostnadsnivå 
· Redusert ressursprioritering til skolesektor 
· Høgere terskler for sosiale tjenester 

Miljø og ressurser 
· Etablere klimafokus plan 
· Øke tilskudd til kommunale veier 



· Redusere antall m2 areal i kommunen  

 
Saksbehandling 

· Saksbehandlingskapasitet byggsak 

 
VVA 

· Økte investering i fornying av vann og avløpsnett  

 
Disse områdene kan benyttes i økonomiplanarbeider i forhold til når man fastsetter målsetninger, med 
dette må holdes opp mot ønskede prioriteringer i Fauske kommune.  
 
 
Rapportering 
Det er fortsatt kvalitetsforbedrende tiltak i rapporteringen av kostra tall. Dette er et område det er blitt 
fokusert på blant alle rådmennene i Salten. Vi har ikke hatt kapasitet og analysert alle nøkkeltallene for 
feilkilder. Blant annet ble alle husleieutgifter for kommunene lagt som en administrativ utgift for 2016, 
og således ser det ut som utgiftene til administrasjon var fordoblet fra et år til et annet.  
 
Vi vil forsøke i fellesskap med øvrige kommuner forsøke å stadig forbedre / sette inn 
kvalitetssikringtiltak i forhold til inn data, bl. annet på lønnsområdet for å sikre at utgiftene som har 
store utslag for de ulike sektorene blir korrekt. Vi har blant annet tatt i bruk et elektronisk hjelpemiddel 
for å bedre  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske

nr. 396 justert for inntektsnivå

57 % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Nøkkeltallene er langt svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. 

ANALYSE | ENDELIGE TALL
7. juli 2017
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nøkkeltallene alene 171 200 194 340 373 410 395 402

Totaltabellen - justert for 

økonomiske forutsetninger
276 270 210 360 391 398 388 396

        

Rangering inntektsnivå 113 113 139 119 118 149 134 129

        

Grunnskole 82 270 381 358 410 400 399 400

Pleie og omsorg 345 310 46 277 170 266 279 242

Barnevern 294 213 137 174 135 211 148 213

Barnehage 60 31 24 46 53 183 280 172

Helse 291 172 190 188 94 165

Sosial 316 197 233 285 231 125 224 106

Kultur 75 114 140 253 124 104 136

Økonomi 98 180 217 271 222 366 406 418

Kostnadsnivå 300 337 356 137 298 265 321

Miljø og ressurser 135 419 409 297 122 157 114

Saksbehandling 78 354 369 369 326 332

Vann, avløp og renovasjon 9 45 149 36 149 6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nøkkeltallene alene 136 312 356 342 325 384 391 402

Totaltabellen - justert for 

økonomiske forutsetninger
286 384 368 373 355 383 386 396

Grunnskole 348 390 390 398 388 401 400

Pleie og omsorg 236 173 304 205 139 208 179 242

Barnevern 222 153 93 123 125 198 142 213

Barnehage 39 114 62 29 68 238 288 172

Helse 240 310 301 184 148 103 92 165

Sosial 267 265 292 265 193 149 168 106

Kultur 156 114 80 111 196 118 126 136

Økonomi 81 271 281 297 321 380 393 418

Kostnadsnivå 340 350 262 307 278 321

Miljø og ressurser 290 295 271 340 329 330 122 114

Saksbehandling 126 70 115 319 376 385 376 332

Vann, avløp og renovasjon 86 59 47 39 18 14 78 6

        

Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over 

tid.

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2017-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for 

ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-2017

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)
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Kommunebarometeret i et nøtteskall

Fauske havner på en 396. plass i 

Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal 

Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med 

hensyn til økonomiske rammebetingelser. 

Nøkkeltallene er samlet sett svake målt mot 

resten av landet. 

Fauske er helt i toppsjiktet innen vann, avløp og 

renovasjon.. Kommunen har ingen andre 

plasseringer på Topp 100-lista i de ulike 

sektorene.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen 

økonomi (418. plass), grunnskole (400. plass) og 

saksbehandling (332. plass).

Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike 

økonomiske utgangspunkt, kommer Fauske på 

en 402. plass. Nøkkeltallene er langt svakere enn 

økonomiske forutsetninger skulle tilsi. 

Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10. trinn i 

Fauske har vært en del under middels de siste 

årene, målt mot resten av Skole-Norge. Frafallet 

på videregående blant elever fra kommunen er 

omtrent på normalnivået. Frafallet for kullet som 

startet i 2011 (talt opp i i fjor) var langt lavere 

enn i foregående kull. Ny statistikk indikerer at 

skolene i kommunen bidrar litt mindre til 

elevenes resultater, enn det som er normalen.

Pleie og omsorg: Målt mot hvor mange over 80 

som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en 

middels andel plasser avsatt til demente. 

Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på 

sykehjem er demente. I Fauske er 50 prosent av 

plassene ment for demente. Få kommuner har 

økt denne dekningsgraden så mye det siste året, 

som det Fauske kan vise til. Ifølge tall fra 

Helsedirektoratet er det bare 78 prosent av de 

med funksjonshemninger, som får bistand til å 

delta i arbeid og studier. Andelen er ganske høy. 

De beste ligger på 96 prosent. Forutsatt at 

kommunen har gode tilbud på lavere trinn i 

omsorgstrappa, bør de fleste som bor på 

sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I 

Fauske er det hele 85 prosent som er i denne 

kategorien. Det kan synes som om omsorgen i 

veldig stor grad er hjemmebasert. Snittet er 75 

prosent.

Barnevern: Relativt mange saker tar mer enn 3 

måneder å behandle. Hvorfor er det slik? 

Kommune-Norge har blitt bedre totalt sett, 

snittet er nå 86 prosent. Sett de fire siste årene 

under ett, ligger kommunen langt etter de beste. 

Ved nyttår var andelen av sakene med tiltak i 

hjemmet litt høyere enn i normalkommunen. I 

66 prosent av sakene var tiltaket i hjemmet i 

kommunen, mens snittet for hele landet var 60 

prosent.

Barnehage: Ifølge statistikken er det 10 prosent 

av barn født før 1. september som sto uten en 

barnehageplass 15. november. Det er 

kommunens plikt å ha plassene tilgjengelig, gitt 

at barna også har en faktisk rett på plass (det sier 

ikke statistikken direkte). En feilkilde er at 

søknader for plass til barn bosatt i andre 

kommuner, kan være inkludert i tallene. 

Bemanningen i barnehagene i Fauske er midt på 

treet. Som regel er bemanningen lavere jo større 

kommunen blir. Snittet er 11363 timer per 

årsverk. 35 prosent av andre ansatte i 

kommunale barnehager har pedagogisk 

utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 

prosent. 90 prosent av barna med 

minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge 

tallene. Det er bra. Snittet for landet er 76 

prosent. Ulike telletidspunkt for barn i 

barnehage og antall minoritetsspråklige barn er 

en feilkilde.

Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt kortere 

tid på sosialhjelp i Fauske enn i 

normalkommunen. I barometeret regnes kort 

stønadstid som bra. Det må være positivt at 

sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot 

noe mer permanent. For de over 25 år er 

stønadstiden omtrent som i normalkommunen. 

En ganske stor andel av dem som mottar 

sosialhjelp, søker ikke jobb. Er det en situasjon 

kommunen kan bidra til å forbedre?

Kultur: Biblioteket er ganske lite besøkt, ifølge 

statistikken. Hvorfor ser det ikke ut til å være 

noen viktig møteplass? Av de voksne i 

kommunen er det bare 15 prosent som er 

registrert som aktive lånere på biblioteket. De 

fleste kommuner har bedre tall. 

Telemarksforsking setter sammen oversikt over 

hvor mange kulturarbeidere det er i 

kommunene, privat eller offentlig. I Fauske er 

sysselsettingen litt under normalen målt mot 

folketallet.

Økonomi: Resultatet var ørlite svakere enn for 

ett år siden. Resultatet var ørlite svakere enn for 

ett år siden. Målt over de siste fire årene har 

driften akkurat gått i null. Over tid bør marginen 

bli bedre enn dette. Kommunen har litt penger 

på 'bok' i form av disposisjonsfond, men det bør 

definitivt bli vesentlig større for å kunne være en 

buffer i regnskapet. Har kommunestyret et 

vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet bør 

være?Netto renteeksponert gjeld er mer enn 

dobbelt så høy som landsgjennomsnittet (37 

prosent), målt mot brutto driftsinntekter.

Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen 

(korrigert for utgiftsbehovet) i Fauske ligger litt 

høyere enn normalnivået. Innen pleie og omsorg 

ligger kostnadene midt på treet. 

Barnehagekostnadene er litt under det som er 

normalnivået.

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt 

av Kommunal Rapport på basis av offentlig 

tilgjengelige data fra offisielle kilder. 

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges 

beste kommune. Første rangering ble 

publisert i 2010. 2017-barometeret inkluderer 

141 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige 

kategorier. 

Kommunal Rapport har alt ansvar for 

vekting, vurderinger og eventuelle feil i 

framstillingene. Vi har forutsatt at 

kommunene har rapportert korrekt. I noen få 

tilfeller har vi fjernet data som har framstått 

som mistenkelige. I de tilfellene står 

kommunen uten data.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av 

hvordan kommunen presterer målt mot 

resten av Kommune-Norge, for å bidra til en 

mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. 

Dette er ingen vurdering av om innbyggerne 

får gode nok tjenester, men om det ser ut til 

at kommunen har noe å lære. 

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode 

forklaringer bak en svak tabellplassering, og 

at tilfeldigheter vil spille en rolle. Viktigere 

enn tabellplasseringen er om kommunen har 

fått bedre eller dårligere nøkkeltall det siste 

året. En enkel tese er at om hovedvekten av 

nøkkeltallene forbedres, leverer kommunen 

også samlet sett bedre enn før.

Vil du lese mer om kildene til nøkkeltallene 

som er brukt og hvorfor Kommunal Rapport 

lager denne rangeringen? Gå til denne 

artikkelen: kommunal-rapport.no/ 

kommunebarometeret/2017/metode
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Hvor stor andel av nøkkeltallene har blitt bedre?

Forbedringen målt mot resten av landet

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Forbedret 25 37 46 45 43 58 57

Forverret 23 31 28 37 40 35 38

Ingen endring 52 33 26 18 17 7 6
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Forbedret Forverret Ingen endring

Andelen av kommunens egne nøkkeltall som 
har blitt bedre eller dårligere det siste året. 

Nøkkeltall som ikke kan sammenliknes med 

året før regnes inn i "ingen endring".

I en typisk kommune vil det være en litt 
høyere grønn enn rød søyle de fire siste 

årene, ettersom gjennomsnittet i Kommune-

Norge er den største andelen av 

nøkkeltallene som endrer seg, blir bedre. 
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Landet Kommunen

Grafikken sammenlikner kommunens utvikling 

med gjennomsnittet: Hvor stor andel av 

nøkkeltallene ble bedre i fjor? 

I denne grafikken måler vi bare de nøkkeltallene 

hvor det faktisk var endring; alt over 50 prosent 

indikerer at det var en større andel nøkkeltall 

som ble bedre, enn som ble dårligere. 

Fra 2012 og framover har en overvekt av 

nøkkeltallene blitt bedre. Andelen har aldri vært 

større enn nå - nær 59 prosent av nøkkeltallene i 

Kommune-Norge som endret seg i fjor, ble til det 

bedre. Andelen er vektet som vektingen i 

Kommunebarometeret, slik at beregningen 

legger mest vekt på sentrale nøkkeltall.

Ikke alle nøkkeltall kan forbedres, og noen 

nøkkeltall reflekterer en fast skala mellom 

kommunene (hvor noen får bedre resultat på 

bekostning av andre. Men i stor grad er det 

mulig å forberdre seg innen de indikatorene som 

er i bruk i Kommunebarometeret.
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Grunnskole    400 .plass 60
20 % vekt i barometeret Plass Landet

KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. 

trinn) siste fire år (10 %)
38,8 39,0 39,4 326 40,6 2,1 2,1 2,3

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. 

trinn) siste år (5 %)
38,9 39,9 40,7 241 41,2 2,4 2,8 3,4

FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og 

bestått videregående innen fem år (10 %)
68 60 68 291 73 3,5 2,3 3,1

NP 5. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år 

(5 %)
45,5 45,3 45,2 375 50,0 1,6 1,2 1,0

NP 8. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år 

(10 %)
47,9 48,7 47,3 359 50,0 2,1 2,6 1,4

NP 9. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år 

(10 %)
48,4 49,1 50,6 329 54,0 1,5 1,5 2,0

SKOLEBIDRAG: Skoleresultater korrigert for sosiale 

faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år (10 %)
3,4 3,3 3,3 238 3,4 3,4 2,7 2,7

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 

undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn (5 

%)

79 54 378 71 4,2 2,1

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 

undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn (5 

%)

27 41 346 60 1,4 1,9

UTDANNING: Andel lærere med godkjent 

lærerutdanning, 1.-7. trinn (2,5 %)
98 97 87 310 95 5,5 5,4 2,7

UTDANNING: Andel lærere med godkjent 

lærerutdanning, 8.-10. trinn (2,5 %)
95 93 86 283 96 4,6 4,2 2,3

TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 80 82 86 317 90 2,1 2,1 3,2

TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 77 80 82 277 85 2,6 3,0 3,7

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)
9,2 7,0 6,9 216 5,2 2,5 3,6 3,3

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)
20,5 17,9 13,7 313 9,4 1,0 1,3 2,8

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)
20,4 17,4 14,9 332 10,4 1,0 1,3 2,4

LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp 

(2,5 %)
4 3 5 328 16 1,2 1,2 1,3

LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp 

(2,5 %)
10 14 4 358 30 1,7 1,8 1,2

LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp 

(2,5 %)
14 4 3 175 8 3,4 1,4 1,4

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter
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Grunnskole    400 .plass 60Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

 

Avgangskarakterene på 10. trinn i Fauske har 

vært en del under middels de siste årene, målt 

mot resten av Skole-Norge.

Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå 

som snittet de siste fire årene.

Frafallet på videregående blant elever fra 

kommunen er omtrent på normalnivået. 

Frafallet for kullet som startet i 2011 (talt opp i 

i fjor) var langt lavere enn i foregående kull.

Prestasjonene på nasjonale prøver på 

ungdomstrinnet ligger litt under nivået elevene 

viser på 10. trinn.

Ny statistikk indikerer at skolene i kommunen 

bidrar litt mindre til elevenes resultater, enn 

det som er normalen.

Bare om lag halvparten av lærerne i 

barneskolen som underviser i norsk, engelsk og 

matte, oppfyller de nye kompetansekravene, 

ifølge statistikken. Har kommunen en plan for 

å få bedret kompetansen?

På ungdomsskolen er det mange lærere i 

matematikk, engelsk og norsk som ikke 

oppfyller nye krav til fordypning i fagene. Her 

har kommunen tilsynelatende en stor 

utfordring både med etterutdanning og 

rekruttering.

Ifølge Elevundersøkelsen sier 82 prosent av 

elevene på 10. trinn at de trives godt. Det er da 

et relativt stort mindretall som ikke trives. I 

snitt sier 85 prosent at de trives godt.

Andelen elever i småskolen som får 

spesialundervisning er på et normalnivå målt 

mot resten av Skole-Norge. Andelen er omtrent 

som for ett år siden.

På 5.-7. trinn får 13,7 prosent av elevene 

spesialundervisning. Det er litt høyt målt mot 

mange andre kommuner.

På ungdomsskolen får 14,9 prosent av elevene 

spesialundervisning. Snittet for landet er 10,4 

prosent.

Ganske få på 1.–4. trinn får leksehjelp, viser 

tallene fra Utdanningsdirektoratet. 

Etterspørselen kjenner vi ikke. I landet totalt 

får 16 prosent av elevene i småskolen 

leksehjelp.

På 5.–7. trinn er det veldig få som får 

leksehjelp.

På ungdomsskolen er det ganske få elever som 

får leksehjelp, men det er ikke unormalt. 

Snittet for landet er 8 prosent.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Avgangskarakterene har økt betydelig i mange 

kommuner de siste årene. En delforklaring er 

at valgfag nå er med i beregningsgrunnlaget, og 

det gir høyere karakterer på 10. trinn. Et 

kontrollspørsmål i hver kommune er om det er 

sammenheng mellom prestasjonene på 

nasjonale prøver på ungdomstrinnet, 

resultatene på 10. trinn og andelen av elever 

fra kommunen som fullfører videregående med 

bestått innen fem år.

I Kommunebarometeret har vi i år tatt med 

flere nøkkeltall som viser lærernes 

kompetansenivå, inkludert andelen som 

tilfredsstiller de nye kravene i norsk, matte og 

engelsk. I ungdomsskolen mangler 40 prosent 

av lærerne fordypning. Vi har også inkludert 

den ferske statistikken over skolenes bidrag til 

elevenes resultater. Her er forskjellene relativt 

små, så små endringer fra år til år vil gi ganske 

store utslag. Andelen elever som faller fra på 

videregående er oppdatert, og viser at andelen 

som fullfører og består innen fem år øker 

marginalt (73 prosent).

Fra og med i år viser vi hvordan 

spesialundervisningen er i bruk fordelt på 

småskolen, mellomtrinnet og ungdomsskolen. 

På alle nivåer har andelen elever med 

spesialundervisning falt litt det siste året. Det 

regner vi som positivt i barometeret.

Leksehjelpen spres i større grad enn før utover 

hele skoleløpet. Men det er bare 6 prosent av 

elevene på ungdomstrinnet som får leksehjelp, 

mot 30 prosent på 5. til 7. trinn. Bare 16 

prosent på 1.-4. trinn har nå leksehjelp -

årskullene som ordningen opprinnelig ble 

innført for. Etterspørsel finnes det ikke tall for.
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Pleie og omsorg    242 .plass 55
20 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 %) 77 79 80 89 74 3,8 5,1 5,0

SYKEHJEM: Andel av beboere i institusjon totalt med 

omfattende bistandsbehov (10 %)
87 82 85 94 75 5,5 4,5 4,9

DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 80 

år på sykehjem (10 %)
38 39 50 123 38 3,4 3,5 4,0

KORTTIDSPLASSER: Andel korttidsplasser av alle totalt 

antall plasser med heldøgns omsorg (5 %)
18 16 15 257 18 2,4 2,4 2,1

BEMANNING: Tid med lege på sykehjem (5 %) 0,30 0,29 0,35 308 0,55 1,7 1,6 1,8

BEMANNING: Tid med fysioterapeut på sykehjem (5 %) 0,29 0,28 0,09 401 0,43 2,4 2,3 1,0

ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem 

med bad/wc (5 %)
100 91 91 266 82 6,0 5,2 5,3

DAGTILBUD: Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot 

andel over 80 år som ikke bor på institusjon (5 %)
26 27 24 9 8 6,0 6,0 6,0

REHABILITERING: Plasser avsatt til rehabilitering i 

institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år (5 %)
2 6 2 292 4 1,3 2,6 1,3

PROFIL: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, 

hjemmesykepleie (5 %)
5,1 4,6 4,3 190 4,8 2,8 2,6 2,4

HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om hjemmetjenester 

som iversettes innen 15 dager (5 %)
98 99 94 361 96 5,1 5,5 3,2

SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for 

utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %)
194 181 257 388 157 3,2 3,0 2,6

TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer, målt som andel av 

hjemmeboende eldre over 80 år (2,5 %)
28 28 29 313 39 2,2 2,1 2,4

BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. 

over 80 år (2,5 %)
5

BEMANNING: Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 

innb over 80 år (2,5 %)
9 8 6 250 9 2,9 2,6 2,2

HJEMMETJENESTE: Mottakere av matombringing, gruppa 

over 80 år som ikke bor på institusjon (2,5 %)
4 14 19 223 12 1,0 2,2 2,7

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemminger 

som får bistand til å delta i arbeid og studier (5 %)
71 74 78 235 77 2,2 2,7 3,4

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemminger 

som får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur 

eller fritidsaktiviteter (5 %)

61 62 65 165 59 4,0 3,9 4,2

FUNKSJONSHEMMETE: Mottakere av BPA, støttekontakt 

og omsorgslønn per 1.000 innbyggere (5 %)
12 11 10 65 9 3,1 3,0 2,5

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter
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Pleie og omsorg    242 .plass 55Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår 

isolert sett litt positivt ut. 80 prosent av de 

ansatte i pleie og omsorg i Fauske har 

fagutdanning. Det er litt bedre enn i 

normalkommunen. Landsgjennomsnittet er på 

74 prosent. Andelen er omtrent uendret det 

siste året.

Forutsatt at kommunen har gode tilbud på 

lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som 

bor på sykehjem ha omfattende 

bistandsbehov. I Fauske er det hele 85 prosent 

som er i denne kategorien. Det kan synes som 

om omsorgen i veldig stor grad er 

hjemmebasert. Snittet er 75 prosent.

Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor 

på sykehjem, har kommunen en middels andel 

plasser avsatt til demente. Nasjonalt er 

anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er 

demente. I Fauske er 50 prosent av plassene 

ment for demente. Få kommuner har økt 

denne dekningsgraden så mye det siste året, 

som det Fauske kan vise til.

Kommunen har ikke veldig mange plasser 

avsatt til korttidsopphold. De beste 

kommunene ligger på 45 prosent. Fauske 

ligger på 15 prosent.

Tid med lege per beboer på sykehjem økte litt i 

fjor.

Målt per beboer er det i Fauske veldig lite tid 

med fysioterapeut på sykehjem.

91 prosent av rommene på sykehjem er regnet 

som moderne enerom. I Kommune-Norge er 

andelen på 82 prosent.

Nesten alle vedtak om hjemmetjeneste blir satt 

i verk innen 15 dager, ifølge tall fra 

Helsedirektoratet.

Ifølge Helsedirektoratet kom alle 

utskrivningsklare pasienter fra Fauske tilbake 

til hjemkommunen samme dag som de ble 

utskrevet fra sykehuset. Mange kommuner har 

god statistikk her.

Målt mot hvor mange gamle som bor hjemme, 

er andelen registrerte trygghetsalarmer litt 

under middels.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det bare 78 

prosent av de med funksjonshemninger, som 

får bistand til å delta i arbeid og studier. 

Andelen er ganske høy. De beste ligger på 96 

prosent.

Kommunene skal gi et tilbud til 

funksjonshemmete også utenom arbeid og 

studier. I Fauske er det 65 prosent som har fått 

oppfylt sitt behov. Andelen er ganske høy målt 

mot resten av landet. Snittet i Kommune-

Norge er 59 prosent. De beste ligger på 85 

prosent.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Sektoren er betydelig omarbeidet i denne 

utgaven av Kommunebarometeret, med flere 

nøkkeltall som skal gi et bilde av tilbudet i hele 

omsorgstrappa. Målet er å bli mindre orientert 

mot sykehjem og gi et bredere bilde av 

tjenestene. Ulempen er at en del kommuner vil 

oppleve kraftig endring i plassering i år, som 

følge av endret metode.Av de som bor på 

sykehjem, har tre av fire et omfattende 

pleiebehov. Andelen har økt ørlite de siste 

årene, hvilket kan indikere at innsatsen dreies 

mot hjemmebasert omsorg. Bare det siste året 

har antallet plasser for demente økt med knapt 

6 prosent, men fortsatt har kommunene langt 

fram til å fylle behovene her – det er anslått at 

om lag fire av fem gamle på sykehjem har en 

grad av demens.

Legedekningen på sykehjem har økt uavbrutt 

de siste ti årene. Tilbudet per beboer har økt 

med 77 prosent i denne perioden. Tiden 

beboere på sykehjem har med fysioterapeut 

har økt med drøyt 40 prosent fra bunnåret 

2009 og fram til i fjor. Fortsatt er imidlertid 

nesten hver femte plass på sykehjem ikke etter 

moderne eneromsstandard. Her har det skjedd 

lite de siste fem årene.

Helsedirektoratet har publisert nye 

kvalitetsindikatorer, og vi har tatt i bruk flere 

av disse. Som med alle nye statistikker kan 

tallene være usikre, og i mange småkommuner 

holdes statistikken dessverre hemmelig. 

Kommunene oppgir at de har dagtilbud 

tilsvarende 8 prosent av hjemmeboende over 

80 år. Nesten alle vedtak om hjemmetjenester 

iverksettes innen 15 dager. Antallet som får 

levert mat hjem til seg er stabilt, 12 prosent 

målt mot hvor mange gamle over 80 som bor 

hjemme.

I fjor var det flere døgn på sykehus for 

utskrivningsklare pasienter. Vær oppmerksom 

på at statistikken ikke er ensbetydende med at 

kommunen betalte for døgnene, poenget er om 

den utskrivningsklare pasienten måtte ligge på 

sykehus eller ei.
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Barnevern 213 .plass 45
10 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 

mindreårige (20 %)
6,4 6,7 7,5 43 4,6 4,8 4,7 4,7

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m 

behandlingstid under 3 mnd (20 %)
71 72 65 364 86 3,7 3,5 2,7

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med 

behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år (15 %)
69 69 68 319 81 3,3 3,0 2,9

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (5 %) 62 65 74 236 84 2,8 2,9 3,3

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 

(5 %)
72 72 208 81 3,3 3,2

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan (5 

%)
92 96 92 212 93 5,0 5,3 4,5

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, 

siste fire år (5 %)
95 94 112 90 5,1 4,9

TILTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10 

%)
54 62 66 131 60 3,1 3,9 4,4

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år (5 %)
12 151 14 591 13 913 86 9 142 3,1 4,3 3,6

SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per 

årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %)
7 11 12 119 10 1,9 3,3 3,9

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år 

(5 %)
0 1 1 110 0 1,0 2,7 2,7

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i 

Fauske er noe høyere enn i normalkommunen. 

Bemanningen ble litt bedre i fjor, ifølge 

statistikken.

Relativt mange saker tar mer enn 3 måneder å 

behandle. Hvorfor er det slik? Kommune-

Norge har blitt bedre totalt sett, snittet er nå 

86 prosent.

Sett de fire siste årene under ett, ligger 

kommunen langt etter de beste.

Andelen barn med tiltak og en utarbeidet plan 

er middels målt mot resten av landet.

Noen få barn som er omplassert, mangler en 

omsorgsplan. I Kommune-Norge er det 93 

prosent som har omsorgsplan.

Målt over de siste fire årene er statistikken 

ganske god.

Ved nyttår var andelen av sakene med tiltak i 

hjemmet litt høyere enn i normalkommunen. I 

66 prosent av sakene var tiltaket i hjemmet i 

kommunen, mens snittet for hele landet var 60 

prosent.

I bare ett av de fire siste årene har kommunen 

oppgitt at den har spurt brukerne. Er det 

hyppig nok? Hvordan har den siste 

undersøkelsen ført til endring og forbedringer?

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Også det siste året har statistikken i 

barnevernet blitt klart bedre i mange 

kommuner. Ingen sektor har så stor andel av 

nøkkeltallene nasjonalt sett blitt bedre. 

Kommuner som ikke får bedre statistikk, vil 

derfor falle på tabellen.

2016 ga rekordstatistikk på flere områder: 

Aldri før har så stor andel saker blitt behandlet 

innen 3 måneder. 14 prosent av sakene tok 

mer enn 3 måneder å behandle i fjor, det 

laveste siden statistikken ble innført. Tre år 

tidligere var andelen hele 25 prosent.

En større andel barn enn noen gang med tiltak 

i barnevernet har også en utarbeidet plan (81 

prosent). Bemanningen har heller aldri vært 

bedre målt mot antall mindreårige. På fire år 

har antallet ansatte med fagutdanning økt med 

30 prosent.

Målt mot hvor mange barn som har tiltak fra 

barnevernet, var 60 prosent av tiltakene ved 

nyttår i hjemmet. Det er ikke alltid mulig å ha 

tiltakene i hjemmet, noen ganger må barnet 

omplasseres. Likevel antar vi at det generelt vil 

være bra om tiltakene er i hjemmet - det har 

også vært en uttalt nasjonal ambisjon i mange 

år.
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Barnehage 172 .plass 80
10 % vekt i barometeret Plass Landet

KB: Kommunale barnehager KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

BEMANNING (KB): Oppholdstimer per årsverk i 

kommunale barnehager (20 %)
10 515 10 485 10 378 163 11 363 3,3 3,3 3,4

FAGUTDANNING (KB): Andel styrere og ledere med 

pedagogisk utdanning (20 %)
100 91 100 1 95 6,0 4,0 6,0

FAGUTDANNING (KB): Andel øvrige ansatte i kommunale 

barnehager med pedagogisk utdanning (20 %)
33 32 35 229 36 3,4 3,0 3,5

ETTERSPØRSEL: Andel barn født før 1.9 (uansett 

bokommune), som hadde søkt om og ikke fått plass ved 

rapporteringstidspunktet (10 %)

0 10 355 10 6,0 3,7

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (10 

%)
6 6 5 207 9 3,0 2,9 2,6

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 

barnehage siste år (10 %) (alle barnehager)
55,6 79,1 90,0 77 76,0 1,6 4,0 5,0

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 

barnehage, snitt siste fire år (5 %)
73 75 81 124 74 3,7 3,5 4,3

AREAL (KB): Leke- og oppholdsareal per barn i 

kommunale barnehager (5 %)
6,2 6,0 6,6 197 5,9 2,1 1,8 2,2

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Bemanningen i barnehagene i Fauske er midt 

på treet. Som regel er bemanningen lavere jo 

større kommunen blir. Snittet er 11363 timer 

per årsverk. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 

var bemanningen omtrent uendret i Fauske i 

fjor.

Alle styrere og ledere har godkjent utdanning, i 

likhet med i mange andre kommuner.

35 prosent av andre ansatte i kommunale 

barnehager har pedagogisk utdanning. 

Landsgjennomsnittet er på 36 prosent.

Ifølge statistikken er det 10 prosent av barn 

født før 1. september som sto uten en 

barnehageplass 15. november. Det er 

kommunens plikt å ha plassene tilgjengelig, 

gitt at barna også har en faktisk rett på plass 

(det sier ikke statistikken direkte). En feilkilde 

er at søknader for plass til barn bosatt i andre 

kommuner, kan være inkludert i tallene.

Andelen menn som jobber i barnehagene i 

Fauske er godt under snittet. Hva skal til for å 

nærme seg de beste kommunene?

90 prosent av barna med minoritetsbakgrunn 

går i barnehage, ifølge tallene. Det er bra. 

Snittet for landet er 76 prosent. Ulike 

telletidspunkt for barn i barnehage og antall 

minoritetsspråklige barn er en feilkilde.

Over tid er statistikken ganske god målt mot 

resultatene ellers i Barnehage-Norge.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

I barnehagene går stadig flere barn med 

minoritetsbakgrunn i barnehage, men andelen 

er fortsatt mye lavere enn for barn med norsk 

bakgrunn. Andelen er nå på 76 prosent for 

landet totalt (samlet går knapt 91 prosent av 

alle 1-5-åringer i barnehage). Alle kommuner 

som har rapportert flere minoritetsspråklige 

barn i barnehagen enn det er i kommunen, har 

blitt korrigert til 100 % av Kommunal Rapport. 

Det blir fortsatt flere menn som jobber i 

barnehage, men andelen øker bare helt 

marginalt år for år. Snittet er nå på nesten 9 

prosent. Statistikken skiller ikke på 

kommunale og private barnehager hva gjelder 

kjønn.

I Kommune-Norge samlet har 95 prosent av 

styrere og ledere godkjent 

barnehagelærerutdanning, andelen har vært 

ganske stabil de siste årene. Andelen ansatte 

med barnehagelærerutdanning eller annen 

pedagogisk utdanning ligger på 36 prosent. 

Andelen har økt marginalt de siste årene.

Bemanningen var omtrent uendret i 

kommunale barnehager i fjor. I snitt var det 

11.363 oppholdstimer per årsverk. De siste fem 

årene har bemanningen totalt sett blitt 5 

prosent bedre.

En del barn står i statistikkene oppført med 

rett til barnehageplass, uten å ha fått det. Her 

er det ikke sikkert at tallet reflekterer det reelle 

barnehageopptaket. En del av barna kan også 

være bosatt i andre kommuner, og vil i så fall 

ikke ha rett til plass i den kommunen det er 

søkt om plass.
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Helse 165 .plass 60
7,5 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere 

(10 %)
11,8 12,1 12,3 200 10,6 2,4 2,4 2,5

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere 

under 5 år (10 %)
116 136 144 46 71 3,8 4,4 4,6

PSYKISK HELSEARBEID: Antall årsverk med 

videreutdanning innen psykisk helse, per 10.000 

innbyggere (10 %)

3 3 3 306 4 1,4 1,5 1,7

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (10 %) 216 135 112 108 61 3,0 2,3 1,8

INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 1.000 

innbyggere (10 %)
247 238 229 180 245 4,8 3,9 4,0

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen 

utgangen av 1. trinn (10 %)
95 100 100 1 97 4,5 6,0 6,0

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to 

uker etter hjemkomst (10 %)
100 96 76 361 88 6,0 5,6 3,4

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i 

vaksinasjonsprogrammet (10 %)
94 95 96 111 95 5,1 5,2 5,4

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot 

meslinger (10 %)
97 96 95 166 95 5,4 5,2 4,8

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 

innbyggere (5 %)
668 664 662 200 671 2,5 2,6 2,8

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per 

innb - snitt fire år (5 %)
319 328 344 77 184 3,5 3,8 3,8

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Legedekningen i Fauske er litt lavere enn i 

mediankommunen. Kommunestørrelse har stor 

betydning på dette punktet.

Dekningen av helsesøster er noe bedre enn 

normalen.

Målt mot folketallet er det ikke mange 

kommuner som har færre ansatte enn Fauske 

som er registrert med videreutdanning innen 

psykisk helsearbeid. Er feltet nedprioritert, eller 

er det vanskelig å rekruttere fagfolk?

Fauske har 112 jordmødre per 10.000 fødte barn. 

Dekningen er lav målt mot resten av Kommune-

Norge.

Alle elever hadde helseundersøkelse innen 

utgangen av 1. skoletrinn.

76 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk innen 

to uker i fjor. Landsgjennomsnittet er på 88 

prosent.

Nesten alle 9-åringene i kommunen er vaksinert 

mot meslinger, ifølge statistikken. Det er bra.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Legedekningen fortsetter å øke, slik den har gjort 

de siste ti årene. Snittet er 10,6 leger per 10.000 

innbyggere, men småkommunene har langt 

høyere legedekning enn dette.

Hvis kommunen ikke står oppført med jordmor 

eller helsesøster, har vi gitt kommunen blank 

verdi ettersom mange kommuner har forklart at 

tjenesten leies inn fra andre. I tallene fra 

Statistisk sentralbyrå er det jordmor og 

helsesøster registrert ansatt i kommunen som er 

talt opp.

Dekningen av helsesøster har blitt bedre de siste 

årene, blant annet på grunn av regjeringens 

forventninger til hvordan kommunene bruker 

rammetilskuddet. Fra 2013 til i fjor økte 

dekningen med over 20 prosent, målt mot 

antallet småbarn i Norge.

88 prosent av alle nyfødte i Kommune-Norge 

hadde i fjor hjemmebesøk innen to uker. 

Statistikken har blitt vesentlig bedre på få år. En 

del kommuner overrapporterer, de er satt til 100 

prosent i barometeret. 97 prosent av alle barn i 

Norge har nå en helseundersøkelse senest på 1. 

skoletrinn. En del overrapporterer også her, og er 

satt til 100 prosent av oss.

Noen nøkkeltall er byttet ut i sektoren, fordi de i 

liten grad gikk direkte på kommunens egen 

innsats og egne resultater. Vi har derimot tatt inn 

statistikk for vaksinering av 2- og 9-åringer. 95 

prosent av barna er med i 

vaksinasjonsprogrammet i begge årsklasser. I en 

del kommuner er det til dels et betydelig 

mindretall som ikke blir vaksinert. 

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2017 - skrevet 7. juli | Av Ole Petter Pedersen | (c)2017: Kommunal Rapport | side 11 av 24



www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Sosial 106 .plass 60
7,5 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 

18 og 24 år (15 %)
3,0 3,6 2,9 69 3,9 4,6 3,6 4,8

STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 

25 og 66 år (10 %)
4,3 4,0 3,9 161 4,2 3,1 3,7 4,0

STØNADSTID: Andel som går over 6 måneder på stønad 

(10 %)
25 25 23 125 36 3,9 4,0 4,5

ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp som 

hovedinntektskilde (10 %)
39 41 46 180 49 3,9 3,9 3,4

AKTIVITET: Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av 

dem som går over 6 mnd på sosialhjelp (10 %)
20 22 34 29 20 2,4 2,8 4,1

ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd, 

som andel av langtidsmottakere (5 %)
32 32 108 117 65 1,5 1,5 2,8

BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir 

innvilget (10 %)
73 66 47 359 70 3,9 3,5 2,0

INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan, 

som andel av langtidsmottakere (5 %)
9

AKTIVITET: Andel av sosialhjelpsmottakere som ikke 

søker jobb (10 %)
43 38 28 98 37 4,1 4,2 5,1

AKTIVITET: Netto driftsutgifter til 

kvalifiseringsprogrammet per bruker (10 %)
138

KRISESENTER: Totale kostnader til krisesenter, per 

innbygger (5 %)
79 78 76 185 65 3,3 3,0 2,8

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår 

isolert sett litt positivt ut. Unge mottakere går 

litt kortere tid på sosialhjelp i Fauske enn i 

normalkommunen. I barometeret regnes kort 

stønadstid som bra. Det må være positivt at 

sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot 

noe mer permanent. Stønadstiden for de unge 

var omtrent uendret i fjor.

For de over 25 år er stønadstiden omtrent som 

i normalkommunen. Voksne går omtrent like 

lenge på stønad nå som for ett år siden.

23 prosent av dem som går på sosialstønad 

mottar den i minst 6 måneder. Andelen er litt 

lavere enn i normalkommunen, mens 

landsgjennomsnittet er på 36 prosent.

Andelen mottakere som har sosialhjelp som 

hovedinntekt er normalt. I barometeret er det 

positivt at få har sosialhjelp som hovedinntekt.

En ganske stor andel av dem som mottar 

sosialhjelp, søker ikke jobb. Er det en situasjon 

kommunen kan bidra til å forbedre?

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Barometeret legger vekt på kort stønadstid. 

Sosialhjelp være et kortvarig tilbud på vei over 

til andre faser. Noen forhold kan kommunen 

ikke påvirke direkte. Om arbeidsløsheten 

plustselig blir høy, kan andelen som går lenge 

på sosialhjelp øke.

36 prosent nasjonalt får sosialhjelpen i mer 

enn 6 måneder. Andelen har vært stabil de 

siste 10 årene. SSB oppgir dessverre ikke 

nasjonale snitt for stønadslengde. Nasjonalt 

har 49 prosent av de som får sosialhjelp, den 

som hovedinntekt. Andelen har økt jevnt de 

fem siste årene.

Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe folk 

videre til jobb. Det kan bare gis en gang per 

bruker. De siste fire årene har antallet som har 

fått kvalifiseringsstønad tilsvart om lag 20 

prosent av de som går lenge på stønad, som jo 

er en hovedmålgruppe for programmet.

Vi har fra i år inkludert et nøkkeltall som viser 

hvor stor andel av de som får sosialhjelp, som 

ikke søker jobb. Dette er et usikkert 

regnestykke. Vi har sett bort fra antallet som 

har trygd som hovedinntekt. Tallet må 

behandles med varsomhet, men hensikten er å 

prøve å gi et bilde av om gruppa kan regnes 

som "passiv" eller "aktiv".
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Kultur 136 .plass 65
2,5 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per 

innbygger (15 %)
1 285 2 175 1 073 61 706 4,9 6,0 4,7

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for 

barn og unge (15 %)
1 481 1 207 1 285 105 1 272 3,5 3,1 3,4

BIBLIOTEK: Netto utgifter til bibliotek, per innbygger (5 

%)
328 280 270 273 276 2,3 1,8 1,9

BIBLIOTEK: Netto utgifter til bibliotek, per besøk (5 %) 123 109 102 230 60 4,8 4,9 4,9

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per 

innbygger (5 %)
5,6 4,1 3,0 220 3,0 3,6 2,6 2,3

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på 

biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5 

%)

14 14 15 190 16 3,2 3,1 3,2

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (2,5 %) 2,7 2,6 2,7 274 4,6 2,0 2,0 2,0

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %) 1,5 1,7 1,9 101 2,5 2,9 3,0 3,0

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra 

Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking) (10 %)
7 7 5 145 9 3,3 3,3 2,8

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens 

musikk- og kulturskole (15 %)
15 17 17 258 16 1,8 2,0 2,1

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk 

Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)
12 14 21 29 12 3,1 2,9 5,4

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 år 

(5 %)
2,4 1,4 3,2 119 0,9 1,9 1,4 2,3

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til 

frivillige (10 %)
5 1 3 303 7 2,3 1,0 1,5

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunen har litt høye utgifter til biblioteket 

per besøk, 102 kroner. Snittet i Kommune-

Norge er 60 kroner per besøk. Biblioteket 

framstår likevel som godt brukt målt mot hvor 

mye penger det har til rådighet.

Utlånet fra biblioteket er litt lavere enn i 

normalkommunen, viser oppdaterte tall for 

2016. I fjor falt utlånet kraftig. Var det en 

tilfeldighet eller et varsel om hvordan folk 

opplever kvaliteten på tjenesten?

Av de voksne i kommunen er det bare 15 

prosent som er registrert som aktive lånere på 

biblioteket. De fleste kommuner har bedre tall.

Biblioteket er ganske lite besøkt, ifølge 

statistikken. Hvorfor ser det ikke ut til å være 

noen viktig møteplass? Besøket per innbygger 

var på samme nivå I fjor som året før.

Telemarksforsking setter sammen oversikt 

over hvor mange kulturarbeidere det er i 

kommunene, privat eller offentlig. I Fauske er 

sysselsettingen litt under normalen målt mot 

folketallet.

Andelen av barn fra kommunen som faktisk 

går på musikk- og kulturskole er litt lavere enn 

i normalkommunen.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking 

viser over hvor mange timer hver enkelt elev i 

kulturskolen får. tallene er beheftet med 

usikkerhet. I Fauske får elevene ganske mange 

timer undervisning.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Det er viktig å huske at kommunene ikke blir 

kompensert i rammetilskuddet for lønns- og 

prisvekst innen kultur (og flere andre 

sektorer). I en del kommuner vil dermed 

pengebruken til kultur naturlig falle over tid.

Utgiftene til idrett øker fortsatt, selv når vi 

justerer for lønns- og prisvekst. Det er særlig 

driften av idrettsanlegg som kommunene 

prioriterer betydelig høyere enn før.

Netto utgifter til aktiviteter for barn og unge er 

i Kommune-Norge samlet på litt under 1.300 

kroner per innbygger. Målt i faste 2016-kroner 

er det omtrent som året før, men utgiftene 

faller klart over tid.Besøket i biblioteket økte 

litt per innbygger i fjor, viser nye tall. Dermed 

brytes en ganske langvarig trend, og besøket er 

nå tilbake på 2009-nivå. Vi har inkludert tall 

fra Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking, 

som viser hvor stor andel av den voksne 

befolkningen som faktisk er aktive lånere på 

biblioteket. Snittet for hele landet er 16 

prosent. I de beste kommunene er tre av ti 

voksne aktive lånere.

Utlånet av fysiske medier er imidlertid i fritt 

fall. Fra 2011 har utlånet falt med hele 40 

prosent åer innbygger. Først i fjor har det 

kommet nasjonale tall for utlån av e-bøker, 

som foreløpig er helt marginalt. Dette kan bli 

et nøkkeltall i Kommunebarometeret etter 

hvert.
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Økonomi 418 .plass 55
10 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år, i 

prosent av brutto driftsinntekter (10 %)
-3,2 3,1 1,5 330 3,7 1,8 3,2 2,2

DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire 

år, i prosent av brutto driftsinntekter (15 %)
-2,0 -0,8 0,3 346 2,1 1,7 1,9 1,9

DRIFTSRESULTAT: Brutto driftsresultat siste år i prosent 

av brutto driftsinntekter (5 %)
-2,9 -1,1 1,5 315 3,6 1,6 2,0 2,9

DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter 

(15 %)
0,8 1,6 2,7 365 10,0 1,8 1,8 1,7

DISPOSISJONSFOND: Endring i disposisjonsfond siste år 

(5 %)
-1,1 0,8 1,2 286 2,1 2,5 3,4 3,0

GJELD: Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter (15 %)
37 47 75 395 37 3,2 2,7 1,5

GJELD: Endring i renteeksponert gjeld siste år (5 %) 12,5 9,4 29,0 394 5,3 2,5 2,3 1,0

NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto 

driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %)
0,4 1,1 0,7 217 0,5 3,1 2,3 2,7

INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto 

driftsinntekter (10 %)
14 19 24 405 14 3,3 1,9 1,1

LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, 

siste fire år (5 %)
62 66 72 327 61 2,7 2,5 2,0

PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av 

brutto driftsinntekter (10 %)
7,9 6,3 5,4 265 6,1 3,0 3,1 3,4

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Fauske havner helt i bunnsjiktet på årets tabell 

i sektoren. Korrigert netto driftsresultat var 

helt greit i fjor, men mange kommuner leverte 

bedre marginer. Teknisk beregningsutvalg 

anbefaler en pluss på 1,75 %. Resultatet var 

ørlite svakere enn for ett år siden.

Målt over de siste fire årene har driften 

akkurat gått i null. Over tid bør marginen bli 

bedre enn dette.

Kommunen har litt penger på 'bok' i form av 

disposisjonsfond, men det bør definitivt bli 

vesentlig større for å kunne være en buffer i 

regnskapet. Har kommunestyret et vedtatt mål 

for hvor stort disposisjonsfondet bør være?

Netto renteeksponert gjeld er mer enn dobbelt 

så høy som landsgjennomsnittet (37 prosent), 

målt mot brutto driftsinntekter.

Det siste året har gjeldsgraden økt voldsomt. 

Er det en planlagt gjeldsvekst, eller har det 

bare blitt slik?

Fauske bruker 0,7 prosent av inntektene på å 

betjene gjelda, før avdrag. Gjennomsnittet i 

Kommune-Norge er på 0,5 prosent.

Investeringsnivået har vært høyt i Fauske de 

fire siste årene.

Oppsamlet premieavvik er en del større enn 

disposisjonsfondet. Fondene vil i praksis gå 

med til å dekke framtidig premieavvik, med 

mindre kommunen klarer å drive med stor 

nok driftsmargin til å dekke utgiftsføringen av 

det som faktisk er gamle pensjonsregninger.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Kommunal Rapport bruker "korrigert netto 

driftsresultat" for å vurdere driftsøkonomien. 

Korrigeringen er knyttet til premieavvik på 

pensjon og netto avsetninger til bundne fond. 

Begge påvirker netto driftsresultat. 

Korrigeringen har i år liten betydning i de 

fleste kommuner, men i hovedsak er korrigert 

netto driftsresultat litt dårligere enn netto 

driftsresultat.

I 2016 var korrigert netto driftsresultat for 

hele Kommune-Norge 3,7 prosent av brutto 

driftsinntekter. To år på rad har marginene 

vært langt over det Teknisk beregningsutvalg 

anbefaler for å ha en sunn økonomi (1,75 %). 

De åtte foregående årene var resultatet dårlig.

Bedre driftsresultat nasjonalt betyr også at 

lista er hevet for å få gode karakterer. Siden 

Kommunebarometeret er en rangering, kan 

bedre tall enn for ett år siden i noen tilfeller 

likevel føre til en dårligere plassering. Derfor 

er det viktig å være oppmerksom på 

kommunens egen utvikling, og ikke bare se på 

tabellplasseringen.

Disposisjonsfondet er penger politikerne kan 

bruke til akkurat hva de selv lyster, med 

mindre kommunen går på et driftsunderskudd 

som må dekkes inn. Denne bufferen er ikke en 

fysisk bankkonto, men en størrelse i 

regnskapet som har stor betydning for 

handlingsrommet i budsjettet. Fondene øker i 

kommunene samlet og er nå på nesten 10 

prosent av brutto driftsinntekter, det høyeste 

som er målt.Disposisjonsfondet må vurderes 

opp mot premieavviket i balansen, som i 

nesten alle kommuner må føres som en 

driftsutgift i årene framover. I fjor falt 

oppsamlet premieavvik litt og utgjør i snitt for 

Kommune-Norge drøyt 6 prosent av brutto 

driftsinntekter.

Netto renteeksponert gjeld har erstattet nå 

den gamle indikatoren netto lånegjeld. Her 

regnes inn penger kommunen selv har 

utestående hos andre, gjeld som finansieres av 

selvkostområdene og penger og andre 

omløpsmidler kommunen selv har plassert. 

Gjennomsnittet er på 37 prosent av brutto 

driftsinntekter. Nasjonalt økte gjeldsgraden 

klart i fjor, og passerte det tidligere toppåret 

2014. Vi måler gjeld mot inntekter, ettersom 

det gir et bedre bilde på kommunens sårbarhet 

enn gjeld per innbygger.
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Korrigert netto driftsresultat (regnskapsår)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kommunen 4,1 -2,2 -1,1 -3,0 -0,5 -3,2 3,1 1,5

Landet 0,3 -0,3 0,6 0,2 1,3 0,1 3,2 3,7

Anbefalt nivå (TBU) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Kommunen Landet Anbefalt nivå (TBU)

Netto driftsresultat er det viktigste 

nøkkeltallet i kommunesektoren. Det er både 

KS og staten enige om. Netto driftsresultat 

forteller imidlertid ikke alltid hvordan den 

reelle, langsiktige driftsmarginen er, fordi det 

er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer 

bildet. 

Grafen viser utviklingen i korrigert netto 

driftsresultat for kommunen som konsern. 

Anbefalt nivå er Teknisk beregningsutvalgs 

generelle anbefaling for kommunesektoren 

(1,75 %).

I realiteten har netto driftsresultat vært høyere

enn den virkelige driftsmarginen skulle tilsi de 

siste årene. Kommunal Rapport korrigerer 

derfor netto driftsresultat for to faktorer: netto 

premieavvik (f170/f171) og netto avsetninger 

til bundne fond. Tidligere justerte vi også for 

momskompensasjon for investeringer, som til 

og med 2013 også havnet i driftsregnskapet. 

I mange kommuner spiller korreksjonen liten 

rolle, men generelt vil korrigert netto resultat 

være lavere enn det som er oppgitt som netto 

driftsresultat.
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Kostnadsnivå 321 .plass 25
5 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

GRUNNSKOLE: Netto utgifter til grunnskole per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (30 %)
16 295 15 753 15 986 325 12 640 2,9 3,0 2,9

PLEIE OG OMSORG: Netto utgifter til pleie og omsorg per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (35 %)
17 857 16 493 17 594 201 16 385 4,4 4,6 4,0

BARNEHAGE: Netto utgifter til barnehage per innbygger, 

korrigert for utgiftsbehovet (15 %)
9 196 8 710 8 655 171 8 116 4,6 4,3 4,6

BARNEVERN: Netto utgifter til barnevern per innbygger, 

korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
2 256 2 286 2 263 229 1 919 4,1 3,9 4,3

SOSIALTJENESTE: Netto utgifter til sosialtjeneste per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
4 351 3 607 3 790 375 2 404 1,5 2,5 2,0

KOMMUNEHELSE: Netto utgifter til kommunehelse per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
3 115 3 450 3 358 331 2 511 3,5 2,8 3,0

ADMINISTRASJON: Netto utgifter til administrasjon per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
4 993 4 414 8 190 420 3 675 3,8 3,9 1,0

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 

utgiftsbehovet) i Fauske ligger litt høyere enn 

normalnivået. Kostnadene var omtrent uendret i 

fjor, justert for lønns- og prisveksten. Det er 

forskjell på landsgjennomsnitt og normalen 

(kostnaden midt mellom de dyreste og billigste). 

I Fauske ligger kostnaden 3353 kroner per 

innbygger over landsgjennomsnittet. Det er altså 

etter at vi har korrigert for ulikheter kommunene 

imellom. Målt mot kommunegruppa ligger 

Fauske 10 prosent høyere enn gjennomsnittet.

Innen pleie og omsorg ligger kostnadene midt på 

treet. Justert for lønns- og prisveksten ble pleie 

og omsorg en del billigere i drift i fjor, ifølge 

statistikkene. Målt per innbygger er den 

korrigerte kostnaden litt høyere enn 

landsgjennomsnittet. Målt mot kommunegruppa 

ligger Fauske 6 prosent lavere enn 

gjennomsnittet.

Barnehagekostnadene er litt under det som er 

normalnivået. Korrigert kostnad til barnehage 

per innbygger er 544 kroner over snittet. Målt 

mot kommunegruppa ligger Fauske 6 prosent 

høyere enn snittet.

Kostnadene innen barnevernet ligger nærmere 

de billigste enn de dyreste kommunene. Ser vi på 

endringen det siste året, justert for lønns- og 

prisvekst, har kostnadene i barnevernet vært 

omtrent uendret det siste året. Barnevernet 

koster 350 kroner mer enn landsgjennomsnittet, 

målt per innbygger. Fauske driver omtrent som 

snittet i kommunegruppa.

Innen administrasjon ligger Fauske 4504 kroner 

over landsgjennomsnittet, målt per innbygger. 

Kommunen er blant de i landet som fører størst 

utgifter på administrasjon, og det er selv etter at 

vi har korrigert for utgiftsbehovet.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i 

tjenesten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik 

det framkommer i statsbudsjettet for 2017. 

Dermed fanger vi opp ulikheter som går på 

størrelse, sammensetning osv - gitt at 

inntektssystemet perfekt korrigerer for 

forskjellene. 

Den historiske kostnaden er justert for 

kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle tall 

presenteres i faste 2016-kroner. Dermed er det 

lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere 

fra år til år.

Målet for en kommune er ikke å drive billigst 

mulig, men å ha riktig kostnad ut fra hvordan 

tilbudet er prioritert og befolkningen 

sammensatt. En høyt prioritert tjeneste bør ha 

en høyere kostnad enn en som er lavt prioritert, 

målt mot resten av landet.

I Skole-Norge gikk kostnaden marginalt ned i 

fjor. Dette er en trend vi har sett de siste seks 

årene. Kostnaden per 2016 (som ligger til grunn 

for 2017-barometeret) er over 8 prosent lavere 

per innbygger, enn i 2010.

Pleie og omsorg er den største sektoren. Vi har 

nå fjernet de seks kommunene som er med i 

forsøket med statlig finansiert eldreomsorg. 

Etter et ganske kraftig fall i kostnadene i 2015 

nasjonalt sett, har de økt marginalt i fjor, målt 

per innbygger. Sett over tid er kostnadene i pleie 

og omsorg veldig stabile, målt i faste 2016-priser.

Netto utgifter til barnehage er omtrent på samme 

nivå som i 2015, justert for lønns- og prisvekst. 

Utgiftene per innbygger ligger en del lavere enn i 

toppåret 2014 (som er gjengitt i 2015-

barometeret).Kostnadene i barnevernet 

fortsetter å vokse mer enn folkeveksten og 

endringene i demografien skulle tilsi. Utgiftene 

per innbygger har økt med nesten 15 prosent 

utover lønns- og prisvekst fra 2010 til 2015, en 

høy vekst.

Kommune-Norge bruker omtrent det samme 

som for ett år siden til administrasjon, målt per 

innbygger. Sett over tid har kostnaden gått 

betydelig ned - 15 prosent over fem år. De 

billigste har en administrasjon som koster bare 

3.000 kroner per innbygger i året.
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Komm.
Snitt 

landet

Snitt 

fylke

Snitt 

gruppe
Topp 100

Topp 

fylke

Topp 

gruppe

Grunnskole 15 986 12 632 13 605 14 586 12 321 12 126 13 098

Pleie og omsorg 17 594 16 564 16 986 18 726 15 091 14 156 16 120

Barnehage 8 655 8 112 8 039 8 177 7 731 7 409 7 515

Barnevern 2 263 1 913 2 156 2 211 1 602 1 303 1 283

Sosialtjeneste 3 790 2 400 2 856 2 857 1 754 1 402 2 058

Kommunehelse 3 358 2 507 2 860 3 212 2 223 2 195 2 518

Administrasjon 8 190 3 685 4 528 4 567 3 606 3 639 3 698

Tallene er oppgitt i kroner per innbygger

Snitt 

landet

Snitt 

fylke

Snitt 

gruppe
Topp 100

Topp 

fylke

Topp 

gruppe

Grunnskole 27 18 10 30 32 22

Pleie og omsorg 6 4 -6 17 24 9

Barnehage 7 8 6 12 17 15

Barnevern 18 5 2 41 74 76

Sosialtjeneste 58 33 33 116 170 84

Kommunehelse 34 17 5 51 53 33

Administrasjon 122 81 79 127 125 121

45,47425 15,92479 25,74893 53,65179 39,83389 57,09107

Tabellen under viser hvor stor prosentvis forskjell det er fra kommunens eget kostnadsnivå og opp eller ned til de ulike målestokkene. 

Minus: Kommunen er billigere enn målestokken. 

Teoretisk skal forskjellene mellom kommunene være utjevnet ved at vi korrigerer for utgiftsbehovet slik det framkommer i statsbudsjettet. 

Har kommunen potensial for å kutte kostnadene?

Tabellen under viser hva som er kommunens 

korrigerte kostnad per innbygger, målt mot 

gjennomsnittet i landet, i eget fylke, egen 

kommunegruppe, den 100. rimeligste 

kommunen i landet, de 10 % rimeligste i 

henholdsvis fylket og kommunegruppa. 

Husk at vi har justert kommunens netto utgifter 

for utgiftsbehovet, slik det framkommer i 

kostnadsnøklene i inntektssystemet. 

Forskjeller knyttet til ulik befolking og geografi 

er altså tatt hensyn til. Tallene bør derfor i stor 

grad være sammenliknbare mellom ulike 

kommuner, men selvsagt spesielt mellom 

kommuner som likner på hverandre.

NB: De 10 største kommunene har vi samlet i 

gruppe 14, ellers følger gruppeinndelingen SSB. 

Netto utgifter er korrigert for kostnadsnøklene i 

statsbudsjettet for 2017, for å være mest mulig 

oppdaterte.
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Miljø og ressurser 114 .plass 55
2,5 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 

%)
177 135 133 310 108 1,2 2,7 3,1

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger 

(formålsbygg) (15 %)
4,9 5,0 5,5 175 4,7 5,3 5,2 4,9

RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo) (15 %) 533 434 365 54 433 2,9 4,5 5,5

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 

(15 %)
71 77 200 67 5,2 4,5

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i 

tettsteder, per innb. (10 %)
295 293 377 41 184 3,8 3,9 4,4

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 

1.000 dekar (10 %)
1,1 1,1 1,1 279 1,1 4,9 5,1 5,1

KLIMA: Plan med fokus på klima (5 %) 0 92 0 1,0

MILJØ: Biler per 1.000 innbyggere (5 %) 552 570 577 320 506 2,4 2,2 2,2

SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier, 

per meter vei (5 %)
71 68 69 326 119 2,0 1,8 1,8

VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter 

bygg (5 %)
111 119 83 164 106 2,9 3,3 2,5

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Endringer i metoden i Kommunebarometeret 

slår marginalt positivt ut. Energikostnadene 

for bygg i Fauske er middels målt mot andre 

kommuner. Snittet er 108 kr per kvadratmeter.

Kommunen har litt færre kvadratmeter bygg 

målt mot innbyggertallet, enn det som er 

typisk i kommunene. Legg merke til at 

gjennomsnittet er betydelig påvirket av de 

største kommunene. En plassering midt på 

tabellen betyr ikke byggstørrelse som 

landsgjennomsnittet.

Innbyggerne produserer ganske lite søppel 

målt mot resten av landet.

Andelen av dyrket og dyrka jord som er 

omdisponert de siste årene, kan indikere 

presset på arealer i kommunen. I Fauske er 1 

promille av jordbruksarealet omdisponert de 

siste årene, ifølge statistikken.

Det er få nøkkeltall knyttet til samferdsel, men 

kommunen bruker tilsynelatende ganske lite 

på å vedlikeholde kommunale veier. Netto 

utgifter, målt per meter, er lave.

Kommunen bruker litt mindre penger på 

vedlikehold enn normalkommunen. Høy 

pengebruk er positivt; det skal i 

utgangspunktet forlenge byggets levetid.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Sektoren er en samlepott av ulike indikatorer 

som på forskjellig vis handler om ulik 

forvaltning av ressurser og miljø. Størrelse på 

egne bygg, kostnadene ved å varme dem opp 

og ved å vedlikeholde dem er sentrale 

nøkkeltall. Det er over tid mye mer 

miljøvennlig og økonomisk fornuftig å bygge 

relativt lite og vedlikeholde godt. 

Korrigert for lønns- og prisvekst økte 

energikostnadene drøyt 4 prosent i fjor. De er 

likevel vesentlig lavere per kvadratmeter enn 

for fire-fem år siden. Snittet er nå på 108 

kroner per kvadratmeter.

De sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem 

osv.) er regnet med. I snitt er arealet nasjonalt 

på 4,7 kvadratmeter per innbygger. Dette er 

typisk en indikator hvor store kommuner 

kommer bedre ut enn små. 

Kostnadene til vedlikehold økte litt i fjor, til 

106 kroner per kvadratmeter i snitt. Korrigert 

for lønns- og prisvekst har 

vedlikeholdsutgiftene ligget ganske stabilt de 

siste seks årene.

Det er veldig store forskjeller mellom 

kommunene hva gjelder både hvor mye søppel 

innbyggerne produserer fra husholdningene, 

og hvor mye vann som brukes privat. I 

utgangspunktet må det være positivt for 

ressursforvaltningen om søppelmengden blir 

mindre og vannforbruket er begrenset.

Et nytt nøkkeltall er andelen av dyrkbar jord 

som blir omdisponert. En høy andel er negativ, 

ettersom det reduserer tilgjengelig areal for 

jordbruk. Ifølge statistikken omdisponeres det 

mindre areal nå enn for få år siden. 

Statistikkens kvalitet er vi usikre på.

Informasjonen om kommunenes klimainnsats 

er svært mangelfull. Det finnes bare én 

kommunestatistikk knyttet til klima, etter det 

vi har klart å oppdrive, og den er med i mangel 

av noe bedre. 

Vi bruker antall biler per 1.000 innbyggere 

som en indikator på miljøvennligheten i 

befolkningen - selv om geografi åpenbart 

spiller en rolle. Kommunen spiller ingen 

sentral rolle på dette punktet. Likevel kan 

tettstedutvikling åpenbart ha en effekt på folks 

bilbehov - særlig i større byer.

For å få inn informasjon om det kommunale 

veinettet har vi fra i år også tatt i bruk 

nøkkeltallet vedlikehold av kommunale veier. I 

utgangspunktet antar vi at etterslepet øker, 

noe som er godt dokumentert tidligere. Høy 

pengebruk her vil derfor gi god uttelling i 

barometeret. I snitt bruker kommunene 119 

kroner på drift og vedlikehold per meter vei.
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Saksbehandling 332 .plass 65
2,5 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist 

(20 %)
35 46 22 332 7 1,4 1,0 2,4

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 %) 36 21 42 347 17 1,0 2,9 1,0

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 

%)
59 58 56 271 38 2,5 2,5 2,7

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (10 %) 60 40 38 213 6117 1,7 1,9 3,2

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %) 280 20 81 62 150 3,7 6,0 5,4

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (10 %) 30 87 65 243 17205 5,1 1,6 3,0

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 

(10 %)
3 16 23 32 11 1,7 4,3 4,2

GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for enebolig (10 %) 7 060 11 390 11 700 223 12 645 5,0 4,1 4,3

Kommunens karakter

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens nøkkeltall

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, har 

isolert sett en marginalt negativ effekt. 

Kommunen har litt flere byggesaker hvor 

fristen overskrides enn normalen i Kommune-

Norge. Her er det kanskje mulig å bli bedre?

Prosessen for søknader med 3 ukers 

behandlingsfrist er veldig treg. Handler det om 

tilfeldigheter, for lite ressurser eller dårlig 

styring? Hvordan kan kommunen få bedre tall 

her?

Byggesaker med 12 ukers frist behandles litt 

tregere enn det som er vanlig i Kommune-

Norge.

Selv om det bare er ført tilsyn i 23 prosent av 

byggesakene, er det bedre enn i veldig mange 

andre kommuner.

Saksbehandlingsgebyret for enebolig er 

omtrent middels i Fauske  på 11700 kroner, 

ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Fortsatt er det veldig få gode indikatorer for 

saksbehandling. Det er synd at ikke 

Kommune-Norge måler dette på mer 

oversiktlig og tilgjengelig vis. I tillegg er det 

mange kommuner som ikke leverer data på 

dette området, noe som selvsagt øker 

usikkerheten.

Av byggesakene Kommune-Norge behandlet i 

fjor, brøt kommunene fristene i 7 prosent av 

sakene, ifølge tallene. Andelen er på nivå med 

tidligere år. Fristbruddene er ikke delt opp i de 

ulike sakstypene.

Byggesaker med 3 ukers frist har omtrent 

samme saksbehandlingstid som tidligere år. 

Kommunene bruker i snitt nesten hele tiden 

de har til rådighet.

Saksbehandlingstiden for reguleringssaker har 

gått vesentlig ned det siste året, ifølge 

oppdaterte tall fra SSB. For første gang er 

behandlingstiden under 6 måneder. De 

raskeste kommunene er nede i 1,5 måneders 

behandlingstid.

Et nytt nøkkeltall vi tar i bruk er antall faktiske 

tilsyn målt mot antall byggesaker. Her er det 

svært store variasjoner mellom kommunene, 

og mange som ikke rapporterer. Et mål med å 

introdusere nøkkeltallet er å få større 

oppmerksomhet om det, slik at også kvaliteten 

på rapporteringen blir bedre - slik vi har sett 

på andre områder.

Vi har fra i år også tatt med 

saksbehandlingsgebyr for enebolig. Dette er en 

kostnad som varierer fra under 4.000 kroner 

hos de rimeligste kommunene, til over 25.000 

kroner i de dyreste kommunene. 
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Vann, avløp og renovasjon 6 .plass 35
2,5 % vekt i barometeret Plass Landet

 KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing (10 

%)
7 259 7 143 7 804 45 10 429 5,9 6,0 5,6

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god 

kvalitet E-coli (7,5 %)
84 92 91 85 84 4,9 5,5 5,4

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god 

kvalitet IE (7,5 %)
84 92 91 85 84 4,9 5,5 5,4

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god 

kvalitet farge (2,5 %)
84 92 91 83 83 5,0 5,5 5,4

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god 

kvalitet pH (2,5 %)
83 92 91 80 82 5,2 5,5 5,5

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år 

per innb. (5 %)
0,0 0,0 0,1 218 0,6 6,0 6,0 5,9

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som lekker bort (5 %) 41 41 327 31 1,9 1,9

FORNYING: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (5 

%)
0,7 0,1 264 0,7 2,4 1,3

FORNYING: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, 

avløp (5 %)
0,3 0,3 0,2 210 0,6 1,8 1,8 1,4

RENSEKRAV: Andel tilknyttet anlegg som overholder alle 

rensekrav (20 %)
100 100 1 55 6,0 6,0

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km 

spillvannsnett (5 %)
4,2 2,5 0,8 85 5,3 5,0 5,5 5,9

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor 

kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 

%)

5,2 3,1 0,0 1 1 1,0 2,6 6,0

RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til 

gjenvinning og biologisk behandling (20 %)
48 47 49 53 38 5,2 5,2 5,7

Kommunens nøkkeltall Kommunens karakter

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår 

isolert sett litt positivt ut. Fauske er helt i 

toppsjiktet i sektoren. Gebyrene for vann, 

avløp, renovasjon og feiing i Fauske er relativt 

lave. Det er positivt så sant det ikke betyr at 

vedlikeholdet på anleggene lider.

Ifølge statistikken lekker det veldig mye fra 

ledningsnettet. Det framstår ikke som god 

ressursbruk.

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre 

siste årene vært liten.

Utskifting av spillvannsnettet har ikke vært 

særlig prioritet de tre siste årene, ifølge 

statistikken. Få kommuner har et lavere 

tempo.

En ganske stor andel av avfallet går til 

materialgjenvinning og biologisk behandling.

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk: 

Nøkkeltallene i sektoren er fornyet etter 

konkrete forslag fra Norsk Vann. Blant annet 

fanger vi nå opp vannkvalitet på en annen 

måte enn før, og har skiftet ut noen av 

nøkkeltallene knyttet til avløp.

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave 

som praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se 

helheten. Det sentrale er om det er 

sammenheng mellom gebyrene og den 

anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, renovasjon 

og feiing er inkludert. Summene er justert for 

den generelle lønns- og prisveksten i 

kommunesektoren, og vises dermed i faste 

2016-kroner.

Vi har fire nøkkeltall for vannkvalitet, hvor 

kvaliteten målt med hensyn til ecoli og 

intestinale enterokokker har klart størst 

betydning.

Om det er brudd på vannleveransen er en ny 

indikator. Her er det lite som skiller de fleste 

kommunene, men enkelte kommer ganske 

dårlig ut.

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem 

i mange kommuner, hvor en stor del av 

vannet rett og slett forsvinner. Det er dårlig 

utnyttelse av ressursene, og her er det ingen 

bedring å spore over tid.

Utskiftingen av ledningsnettet går også i et 

fortsatt veldig lavt tempo, ifølge statistikkene.

Et nytt nøkkeltall er antallet stopp i kloakken, 

målt per 100 kilometer ledningsnett. Her er 

tallene relativt små, men det er likevel ganske 

store forskjeller mellom kommunene som 

rapporterer.

Et nytt nøkkeltall er antallet stopp i kloakken, 

målt per 100 kilometer ledningsnett. Her er 

tallene relativt små, men det er likevel ganske 

store forskjeller mellom kommunene som 

rapporterer.
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ANALYSE

Kommune-Norge utviklet seg klart i 
positiv retning i fjor. Særlig innen 
barnevernet blir nøkkeltallene I STOR 
GRAD bedre.

Det har ikke vært noe godt siste år for 
barnevernet i kommunene. Den nyeste 
skandalen er fra barnevernet i Land. Men 
data i Kommunebarometeret indikerer at 
kvaliteten tross alt sannsynligvis øker i 
tjenesten samlet sett:
14 prosent av sakene tok mer enn 3 måneder 
å behandle i fjor, det laveste siden statistikken 
ble innført. Tre år tidligere var andelen hele 
25 prosent.
Bemanningen ble betydelig større i fjor, og 
har aldri vært høyere. På fire år har antallet 
ansatte med fagutdanning økt med 30 
prosent.
Flere barn i barnevernet har en tiltaks- eller 
omsorgsplan enn noen gang.

Mye oftere bedre enn dårligere
Slik Kommunal Rapport måler utviklingen i 
Kommune-Norge, var det innen nettopp 
barnevernet at det var størst andel av 
forbedringer. Hele 63 prosent av tallene i 
barnevernsbarometeret ble bedre i fjor. Ingen 
andre sektorer har så god statistikk. Nærmest 
er økonomi, etter et år hvor Kommune-Norge 
har hatt de beste resultatene på ti år. Også 
innen grunnskole og helse var det en klar 
overvekt av nøkkeltall som ble bedre målt 
mot året før, enn verre.
Totalt sett forbedret Kommune-Norge seg i 
53 prosent av barometeret, mens utviklingen 
var negativ i 37 prosent av nøkkeltallene. Det 
er en profil omtrent som for ett år siden, da 
kommunene også kunne vise til klart bedre 
nøkkeltall enn tidligere.
Der kommunene sliter mest med å forbedre 
seg, er kostnadsnivået. Flertallet av 
kommunene fikk høyere kostnader i fjor, etter 
at vi har korrigert både for det antatte 
utgiftsbehovet og lønns- og prisvekst. 
Sosialtjenesten, barnevern og helse var 
sektorene hvor kostnadene økte klart mest på 
nasjonalt nivå.
Innen vann, avløp og renovasjon har andelen 
nøkkeltall som har blitt dårligere det siste 
året, også vært klart større enn andelen som 
ble bedre. Slik har det vært hvert år siden 
Kommunal Rapport begynte målingen 
Kommunebarometeret i 2010.

Lange trender 
I pleie og omsorg er bildet fortsatt veldig 
variert mellom kommunene. Men noen 
trender er tydelige. Legedekningen på 

sykehjem har økt uavbrutt de siste ti årene. 
Omfanget har økt med 74 prosent i denne 
perioden. Tiden beboere på sykehjem har 
med fysioterapeut har økt med 40 prosent fra 
bunnåret 2009 og fram til i fjor. 
Bare det siste året har antallet plasser for 
demente økt med knapt 6 prosent, men 
fortsatt har kommunene langt fram til å fylle 
behovene her – det er anslått at om lag fire av 
fem gamle på sykehjem har en grad av 
demens.
Fortsatt er imidlertid nesten hver femte plass 
på sykehjem ikke etter moderne 
eneromsstandard. Her har det skjedd lite de 
siste årene.

Mange får ikke barnehage
I barnehagene går stadig flere barn med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, men 
andelen er fortsatt mye lavere enn for barn 
med norsk bakgrunn. Bemanningen var 
omtrent uendret, mens andelen menn økte 
helt marginalt også i fjor. Som Kommunal 
Rapport fortalte sist uke, står imidlertid hele 
4.300 barn med rett på plass, uten et tilbud.
I grunnskolen fortsetter avgangs-karakterene 
å øke, noe som delvis er forklart ved at valgfag 
de siste årene har blitt en del av 
datagrunnlaget. Et nytt nøkkeltall i 
barometeret i år er andelen lærere under 40 
år – en andel som øker. Derimot ligger 
andelen lærere med godkjent utdanning litt 
lavere nå enn for et par år siden. Data fra 
elevundersøkelsen viser at det er klart høyere 
andel elever som sier de trives godt på skolen 
nå, enn for fire-fem år siden.

Storkommuner blir bedre
Det er ingen kommuner som har forbedret så 
stor andel av nøkkeltallene i fjor som Oslo. En 
viktig forklaring på at Kommune-Norge 
samlet leverer bedre statistikk, er nettopp at 
store kommuner har klart bedre nøkkeltall 
enn før. Bergen, Trondheim, Bærum, 
Sandnes, Stavanger og Skien er også blant de 
15 kommunene hvor størst andel nøkkeltall 
har blitt bedre det siste året.
Økonomiske forutsetninger har en betydning 
for kommunenes resultater. Kommuner med 
god inntekt kommer generelt bedre ut enn de 
som har lav inntekt i utgangspunktet. Dermed 
ser det også ut til at små kommuner presterer 
bedre enn store. I Kommunebarometeret 
korrigerer vi litt for disse forskjellene i 
økonomisk utgangspunkt. Når vi har gjort 
det, er det de store kommunene som kommer 
litt bedre ut enn de små.
Forskjellene basert på størrelse er likevel 
små. Småkommuner er i topp og bunn av 

tabellen, og der finner vi også store 
kommuner.

Finnmark henger etter
De geografiske forskjellene er litt mindre enn 
tidligere – kommunene i Troms og Nordland 
har i snitt bedre plasseringer i år enn i fjor. 
Derimot henger kommunene i Finnmark 
fortsatt etter. Før vi tar hensyn til 
økonomiske forutsetninger ligger disse i snitt 
på 342. plass. 
En sentral forklaring på at Finnmark-
kommunene henger etter, er at nøkkeltallene 
innen grunnskole gir veldig svake 
plasseringer. Kommunene drifter også dyrt, 
selv etter at vi har korrigert for 
kostnadsindeksene i inntektssystemet. I 
teorien skal det korrigere for alle ulike 
ulemper kommunene selv ikke kan påvirke.
Som vanlig er det kommunene i Vest-Agder 
som har de beste plasseringene basert på 
nøkkeltallene alene, godt foran kommunene i 
Sogn og Fjordane og Oppland. Særlig innen 
pleie og omsorg, barnevern og økonomi løftes 
kommunene på Sørlandet på tabellene i 
barometeret.

Analysen sto på trykk i 
Kommunal Rapport 

nr 12/2017, 30. mars

Høyere kvalitet tross skandaler
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KOMMUNE PLASS GSK P.O B.VERN B.HAGE ØKO. KOSTN.

Herøy 22 111 3 60 266 241 86

Bindal 58 156 80 106 345 44 343

Grane 68 170 358 10 25 66 229

Dønna 70 126 108 16 57 267 193

Hattfjelldal 76 361 155 26 215 2 395

Lurøy 80 224 31 270 417 7 195

Træna 129 63 265 39 114 351

Vestvågøy 133 249 34 334 109 206 150

Vågan 138 204 128 128 359 106 232

Saltdal 188 121 69 312 267 364 263

KOMMUNE PLASS GSK P.O B.VERN B.HAGE ØKO. KOSTN.

Tysvær 27 181 2 211 223 26 317

Tynset 30 14 127 75 173 240 259

Sunndal 53 95 280 85 93 105 393

Kvinesdal 112 293 93 104 182 131 352

Nord-Fron 140 176 207 162 63 154 335

Tinn 142 274 92 89 117 53 416

Luster 189 22 215 386 187 237 397

Vefsn 278 369 225 194 99 196 272

Alstahaug 302 269 124 237 336 419 304

Lindås 335 318 163 280 409 49 302

KOMMUNE PLASS GSK P.O B.VERN B.HAGE ØKO. KOSTN.

Oppdal 12 41 244 27 47 137 152

Sunndal 53 95 280 85 93 105 393

Hemne 77 287 55 71 42 91 305

Øyer 114 7 33 131 383 409 346

Nord-Aurdal 134 183 30 258 228 77 223

Vågan 138 204 128 128 359 106 232

Nord-Fron 140 176 207 162 63 154 335

Røros 144 60 309 175 292 246 90

Farsund 169 250 231 55 277 104 220

Gausdal 193 198 175 24 265 321 332

Vefsn 278 369 225 194 99 196 272

Surnadal 292 226 262 308 76 329 357

Alstahaug 302 269 124 237 336 419 304

Åmot 317 128 99 396 351 421 109

Gol 331 375 255 236 214 279 102

Kvinnherad 370 268 278 342 251 157 358

Narvik 382 244 404 111 329 339 324

Sør-Odal 387 363 395 76 413 146 72

Vestnes 415 384 352 110 340 377 122

De ti beste i fylket

De kommunen likner mest på

De ti beste i kommunegruppa
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KOMMUNE PLASS GSK P.O B.VERN B.HAGE ØKO. KOSTN.

Saltdal 188 121 69 312 267 364 263

Bodø 195 97 134 385 318 308 134

Sørfold 334 196 365 138 20 376 421

Fauske 402 400 242 213 172 418 321

Kommunen målt mot egne naboer

Viktigste endringer i barometeret

Slik beregner vi karakterene for hvert nøkkeltall

Hva betyr det å være en normalkommune?

To sektorer er spesielt endret det siste året. 
Eldreomsorg er omdøpt tilbake til pleie og 

omsorg, hvor vi ved hjelp av kommuner, 

fagfolk og konsulenter har skiftet ut 
nøkkeltall tilsvarende 40 prosent av 

sektoren. 

Hensikten har vært å gi et bedre bilde av 

hele tilbudet i sektoren, og premiere 
mangfold. 

Innen vann, avløp og renovasjon har vi 
fått konkrete forslag til forbedringer fra 

Norsk Vann, som vi i all hovedsak har tatt i 

bruk. Hensikten har her vært å få en bedre 

indikator som også har støtte i bransjen.

Fra foreløpig til endelig versjon er det gjort

noen få rettinger av feil i datagrunnlaget, 
som i relativt få tilfeller har effekt for 

enkeltkommuner.

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall 
får karakteren 6 - som er toppkarakteren. 

Ved å sette grensen på ca den 20. beste 

kommunen unngår vi problemet ved at det 
ofte er enkelte kommuner som ligger særlig 

langt unna "normalen".

På samme måte er grensen for 

bunnkarakteren 1 satt ved de 5 % laveste 

verdiene for nøkkeltallet. 

Når vi har laget denne skalaen, betyr det 

også at en kommune som får karakteren 3,5 

har et nøkkeltall som ligger midt mellom 
grensen for topp- og bunnkarakter (3,5 

ligger midt mellom 1 og 6). 

Det er disse kommunene vi ofte betegner 

som «normalkommunen». Hvis en 

kommune mangler et nøkkeltall, har vi gitt 

den karakteren 3,5 for å kunne beregne en 
totalskår.

Spørsmål om Kommunebarometeret, eller 

vil virksomheten bli abonnent? Send epost 

til barometer@kommunal-rapport.no.

I analysen bruker vi ofte begrepet 
normalkommune. Da viser vi ikke til 
kommunen som ligger på 

landsgjennomsnittet - men den kommunen 
som har et resultat som er midt mellom de 

aller beste og de aller dårligste kommunene.

En normalkommune vil ha karakteren 3,5 

(se boksen over).
Landsgjennomsnittet er i veldig stor grad 
påvirket av innbyggertallet og resultatene i 

de store kommunene. Men vi ser i noen 
tilfeller at det er veldig stor forskjell mellom 

landsgjennomsnittet og hvor de fleste 

kommunene befinner seg på skalaen. Da 

kan det bli stor forskjell mellom hva 
normalkommunen leverer, og 
landsgjennomsnittet.

Det viktige er å identifisere hva som er de 
beste resultatene i Kommune-Norge, 

uavhengig av kommunestørrelse.
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Fastsettelse av planprogram for interkommunalt plansamarbeid om planlegging 
av Skjerstadfjorden 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 10.10.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 18.9.17 kan fastsettes slik det foreligger til politisk 
behandling. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 18.9.17 kan fastsettes slik det foreligger til politisk 
behandling. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 10.10.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 101/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 18.9.17 kan fastsettes slik det foreligger til politisk 
behandling. 
 
Vedlegg: 
19.09.2017 Planprogram Skjerstadfjorden rev 18092017 1360300 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 2.6.2017 – 4.8.2017.  
Det har kommet seks uttalelser med merknader til planprogrammet.  Revidert planprogram 
imøtekommer 3 av merknadene og 3 merknader vurderes til å være ivaretatt i opprinnelig planprogram. 
Planprogrammet fremstår som et godt styringsverktøy for den videre planprosessen. 
 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 18.9.17 kan fastsettes. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har vedtatt planoppstart for interkommunal plan for sjøområdene 
i Skjerstadfjorden og utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Planen skal 
definere bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene. 
Samtidig som det ble meldt oppstart av arbeidet med kommunedelplanen ble planprogrammet sendt på 



høring i perioden 2.6.2017 – 4.8.2017. 
 
Etter godkjenning fra kommunene ble også innspill som kom inn etter fristens utløp tatt med, og vil bli 
vurdert i planprosessen. Til sammen kom det inn 6 innspill med merknader til planprogrammet. De seks 
innspillene blir i tabellen under oppsummert og kommentert og finnes i sin helhet som digitale vedlegg 
til saken. Andre innspill vil bli oppsummert og vurdert gjennom arbeidet med arealdelen og tas ikke med 
her. 
 
Innspillene med uttalelser og merknader til planprogrammet er tilgjengelig i sin helhet på: 
http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html 
 
 
Hvem Merknad Administrasjonens kommentar 

 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Mineralressurser må tas inn som et eget 
tema i konsekvensutredningen. Det er 
sannsynlig at transport med båt er 
aktuelt i forbindelse med drift på 
forekomstene.  Båttransport av masser 
bør tas inn i planarbeidet som mulig 
bruk av Skjerstadfjorden 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet under ku - 
vurdering side 12.  

 
Fylkesmannen i 
Nordland 

FM ber om at planprogrammet stiller 
krav om at det, som grunnlag for 
lokalisering av nye områder til 
akvakultur, skal foreligge en kartlegging 
av mulige forekomster av korallrev / 
koraller i det området som kan bli 
påvirket av slam fra anleggene. 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet under krav 
til innspill til planarbeidet, 
side 22. 
 
  

 
Norsk Ornitologisk 
Forening 

Konsekvensene for fuglelivet må være 
et eget tema i konsekvensutredningen 
for miljø og naturmangfold. 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet under ku -
vurdering side 12 

 
Salten Aqva Salten Aqva påpeker at det foreligger 

ytterlige forskning eksempelvis, Økokyst 
2017-2020 og en rekke 
overvåkningsrapporter ved det enkelte 
akvakulturlokaliteter som kan benyttes i 
planarbeidet. 

Tilgjengelig forskning og 
overvåkningsrapporter vil bli 
bruk i videre arbeid med 
planen. 
Innspillet vurderes til å være 
ivaretatt i planprogrammet.  
Innspillet tas ikke med.  

 

http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html


Fiskeridirektorat Fiskeridirektoratet region Nordland vil 
også understreke betydningen av at 
fiskerlag, havbruksaktører, fiskeindustri 
og tilknyttede næringer deltar i 
prosessen, og gis anledning til å definere 
og dokumentere sine arealinteresser. 

Fiskerlag, havbruksaktører, 
fiskeindustri og tilknyttede 
næringer vil bli gitt anledning 
til medvirkning i 
planprosessen.  Innspillet er 
allerede ivaretatt i 
planprogrammet. 
Innspillet tas ikke med. 

 
Forum for natur og 
friluftsliv Nordland 

FFNFN ønsker å delta aktivt i 
planprosessen og det må fremgå av 
planprogrammet. 

Det fremgår av 
planprogrammet at 
ressurspersoner, lag og 
foreninger blir invitert til å 
bidra til kartleggingsarbeidet. 
Innspillet ansees derfor 
ivaretatt i planprogrammet. 
Innspillet tas ikke med. 

 
Planprogrammet er revidert etter høringen for å imøtekomme merknadene fra de ulike partene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen mener at de merknader som er kommet under høringen av planprogrammet er ivaretatt i 
revidert planprogram. 
 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet med kommuneplanens arealdel og vurderes å være i tråd 
med plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 Saltdal   
 

 
 

 
 

Planprogram Skjerstadfjorden - side 1 av 23 – Rev 18.9.17 
 

 

Forslag til planprogram for 

interkommunalt 
plansamarbeid om 
planlegging av 
Skjerstadfjorden 

 
  



 Saltdal   
 

 
 

 
 

Planprogram Skjerstadfjorden - side 2 av 23 – Rev 18.9.17 
 

Innhold 
1. Innledning .............................................................................................................................. 4 

2. Planområdet .......................................................................................................................... 5 

3. Formålet med planarbeidet .................................................................................................. 6 

4. Planområdet .......................................................................................................................... 6 

5. Interkommunalt plansamarbeid og organisering av planarbeidet ....................................... 6 

Organisering og planprosess ..................................................................................................... 7 

Bakgrunn for planarbeidet ........................................................................................................ 8 

6. Premisser for planarbeidet .................................................................................................... 9 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 12.juni 2015. ............ 9 

Melding til Stortinget nr. 16 (2014/15).  Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i 
norske lakse- og ørretoppdrett ................................................................................................. 9 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025, arealpolitikk i Nordland .................................................. 9 

Vanndirektivet ......................................................................................................................... 10 

7. Innhold i planarbeidet ......................................................................................................... 10 

Arealformål i planen ................................................................................................................ 10 

Hensynssoner .......................................................................................................................... 10 

8. Innhold og utredninger ....................................................................................................... 11 

Konsekvensutredning .............................................................................................................. 11 

ROS-analyse ............................................................................................................................. 12 

Kunnskapsgrunnlaget i Skjerstadfjorden ................................................................................. 13 

Viktige problemstillinger i Skjerstadfjorden ............................................................................ 16 

Eksisterende og fremtidig akvakultur .................................................................................. 16 

Produksjon av tare og blåskjell ............................................................................................ 16 

Anadrom laksefisk (sjøørret og sjørøye) ............................................................................. 17 

Eksisterende områder i sjø, ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur i sjø (FFFNA). .... 17 

Eksisterende hovedformål akvakultur................................................................................. 18 

9. Medvirkning ........................................................................................................................ 18 

Høring og offentlig ettersyn ................................................................................................ 18 

Møtevirksomhet .................................................................................................................. 18 

Næringsaktører i kystsonen ................................................................................................ 19 

Medvirkning tema friluftsliv og naturmangfold .................................................................. 19 



 Saltdal   
 

 
 

 
 

Planprogram Skjerstadfjorden - side 3 av 23 – Rev 18.9.17 
 

Samråd med offentlige myndigheter .................................................................................. 19 

Kommunens egen medvirkning ........................................................................................... 20 

Informasjon ......................................................................................................................... 20 

Fremdriftsplan ......................................................................................................................... 21 

10. Innspill til planarbeidet .................................................................................................... 22 

Krav til dokumentasjon ved forslag om utbygging .................................................................. 22 

Innspill til kartleggingstema ................................................................................................ 22 

 

 

 

 

  



 Saltdal   
 

 
 

 
 

Planprogram Skjerstadfjorden - side 4 av 23 – Rev 18.9.17 
 

1. Innledning 
Dette planprogrammet skal sette rammene for det interkommunale plansamarbeidet mellom 
kommunene Saltdal, Bodø og Fauske. Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene 
i sjøområdene innenfor Saltstraumen skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må 
ivaretas ved disponeringen av arealene. 
 
Hensikten med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal 
legges til rette for en bred, åpen og mer omfattende diskusjon om hvilke premisser og rammer 
som skal være styrende for planarbeidet. Avklaring av behovet for utredninger er en sentral 
del av arbeidet med planprogrammet. Det gjøres rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt 
 

 
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i PBL § 4-1. Forslag til planprogram 
skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og 
kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi 
uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar 
med kommunelovens regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og 
samfunn, jf. PBL § 4-2 andre ledd. 
 

 
Forslag til felles planprogram behandles av hver enkelt kommune, som legger det ut til høring 
og offentlig ettersyn. Samtidig blir det varslet planoppstart. Etter høringsfristen på 6 uker 
revideres planprogrammet iht. innkomne innspill. Planprogrammet fastsettes så av 
kommunestyrene i de respektive kommunene.  Fastsatt planprogram skal være grunnlaget for 
det videre arbeidet med utredninger og øvrig planarbeid. Planprogrammet skal også avklare 
behovet og opplegget for utredninger av planens virkninger for miljø og samfunn. 
 
Arbeid med arealplaner er inndelt i to faser: 
1. Utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet skal være en arbeids, utrednings og 
medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid. 
 
2. Utarbeidelse av arealplan. Herunder plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse  
 
Hvert kommunestyre vedtar sin plan innenfor egen kommune. Vedtatt plan skal være i tråd 
med planforslaget som er utarbeidet av styret for det interkommunale plansamarbeidet. Et 
flertall av kommunene kan til enhver tid anmode regional planmyndighet om å ta over 
planarbeidet som regional plan, på grunnlag av det planarbeidet som er utført. 

Planen skal til slutt bli en del av den enkelte kommunes arealplan i sjø, derav omtales den som 
kommunedelplan for hver kommune. 
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2. Planområdet 
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3. Formålet med planarbeidet  
Hensikten med planarbeidet er å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles 
forvaltning av fjorden. 
 
En felles planprosess vil medføre en helhetlig planlegging av fjorden og vil gi et godt grunnlag 
for en felles forvaltningen av arealene.  Et viktig mål for planleggingen er å fremme en 
langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til 
havbruk, fiskeri, akvakultur, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt. 
 
Planen skal gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere 
til samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i 
planområdet. 

4. Planområdet 
Planområdet avgrenses i vest mot kommunedelplan Saltstraumen i Bodø kommune, inkluderer 
Misværfjorden og følger kystkonturen i Skjerstadfjorden med Saltdalsfjorden. Indre 
fjordsystemer i Fauske tas med herunder Øvervatnet, Nervatnet og Valnesfjordvatnet. 
Landområder omfattes ikke av planområdet med unntak av øyer i fjorden. Planavgrensning i 
vist på side 6.  

5. Interkommunalt plansamarbeid og organisering av 
planarbeidet 

Plansamarbeidet hjemles i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid.  
Planen vil bli en sammenstilling av flere formelt selvstendige kommunaledelplaner fra de 
forskjellige kommunene. Felles plan for Skjerstadfjorden vil altså være kommunedelplaner for 
sjøområdene i medvirkende kommuner, utarbeidet i en felles planleggingsprosess.  
 
Hvert kommunestyre vedtar sin arealplan innenfor sine respektive kommunegrenser jfr. PBL § 
3-3. Det interkommunale samarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 9 omfatter 
ikke selve planvedtakene, men er begrenset til «planprosessen». 
 
Kapittel 9 inneholder også prosessregler ved uenighet om samlet planforslag (PBL §9-6) der 
styret eller den enkelte kommune kan anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om 
å mekle. I tillegg er det egne prosessregler (PBL § 9-6) dersom en av kommunene ensidig 
senere ønsker å endre planen innen sin kommune.  
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Organisering og planprosess 
 
PBL § 9-2. Organisering 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med 
mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, 
fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det 
hensiktsmessig. 
 

 
Arbeidet ledes av et styre bestående av administrasjonen i de tre kommunene Bodø, Fauske og 
Saltdal.  Styringsgruppa består av 3 personer fra administrasjonen i de tre kommunene: 

• byplansjef i Bodø kommune. 
• virksomhetsleder i Saltdal kommune). 
• leder planavdeling i Fauske kommune.   

 
Styringsgruppa har ansvar for økonomi og fremdrift i prosjektet.   
 
Arbeidsgruppen består av to saksbehandlere i Bodø kommune, en fra Fauske kommune og en 
fra Saltdal kommune.  Arbeidsgruppa har ansvar for fremdrift, saksbehandling og innsamling 
av data.  
 
Øverste myndighet for plansamarbeidet er de tre kommunestyrene.  Alle vedtak i prosessen er 
fattes av de enkelte kommuner for sin del av planen. 
 

 
PBL § 9-3 Planprosess og planinnhold 
For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 
11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt 
område. 
 
De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 
planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. 
 
Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 
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Bakgrunn for planarbeidet 
Følgende vedtak ligger til grunn for det interkommunale plansamarbeidet i Skjerstadfjorden: 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtok i møte 03.03.2015 følgende: 
1. Gildeskål Forskningsstasjon AS sin søknad om etablering av oppdrettsanlegg ved Mjønes 

krever en avveiing mellom belastning på miljøet og næringsutvikling. Etablering av 
oppdrettsanlegg ved Mjønes er konfliktfylt i forhold til andre næringer/brukere. Det er 
derfor ønskelig å ha en restriktiv holdning til oppdrett i dette området. 

2. Bodø kommune anbefaler på denne bakgrunn at det ikke etableres ny virksomhet i Mjønes 
området før det startes nytt felles planarbeid for sjøarealene i Skjerstadfjorden som skal 
avklare forholdet mellom de enkelte interessene i fjorden.  

 
Følgende ble også enstemmig vedtatt som oversendelse til administrasjonen: 
PNM-komitéen ber om at det fremmes egen sak fra byplan som vurderer innføring av bygge- 
og deleforbud i Skjerstadfjorden. 
 
På denne bakgrunnen ble det i brev datert 15.04. 2015 varslet om at Bodø Kommune, med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, første ledd, vurderer å fatte vedtak om midlertidig 
forbud mot tiltak. Begrunnelsen for et midlertidig forbud mot tiltak var at kommunene Saltdal, 
Bodø og Fauske vurderer å etablere en felles planlegging av fjordsystemet. I den forbindelse 
ble det avholdt møte mellom de tre kommunene hvor det ble foreslått et samarbeid med sikte 
på en felles planprosess hvor hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. I 
møtet ble det enighet om å foreslå å ta planarbeidet inn i ny planstrategi for hver enkelt 
kommune, noe som kan skje i løpet av 2016. 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtok i møte 02.06.15 / sak 15/33 midlertidig forbud mot 
tiltak i Skjerstadfjorden. Forbudet omfatter sjøarealene øst for grensen til kommunedelplan for 
Saltstraumen til kommunegrensen mot Fauske og Saltdal kommuner og Misværfjorden. 
 
Kommunal planstrategi for Bodø Kommune ble vedtatt 27.10.2016 
I kommunal planstrategi er det vedtatt følgene om sjøområdene: I gjeldende kommuneplan er 
det avsatt mange områder som flerbruksområder der havbruk er en del av formålene. 
Kommuneplanen bør bli tydeligere ved at det gjennomføres en konfliktavklaring av områdene 
og vurdering av egnethet for områder til havbruk. Det skal utarbeides en egen delplan for 
Skjerstadfjorden i samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner. I planarbeidet skal en se på 
kartlegging av funksjonell strandsone og byggegrense mot sjø, dersom det er nok ressurser i 
planarbeidet. 
 
Saltdal kommune 
Vedtatt om å inngå interkommunalt samarbeid med Bodø og Fauske kommune om felles plan 
for sjøområdene i Skjerstadfjorden ble vedtatt i kommunestyre 22.06.2016, sak 43/16 i 
forbindelse med kommunal planstrategi. 
 
Fauske kommune 
Vedtatt om å inngå interkommunalt samarbeid med Bodø og Saltdal kommune om felles plan 
for sjøområdene i Skjerstadfjorden ble vedtatt i kommunestyre 13.12.16. Sak 183/16 i 
forbindelse med kommunal planstrategi. 
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6. Premisser for planarbeidet 
Nedenfor vises eksisterende nasjonale, regionale mål og planer som er relevante for 
planarbeidet, og hvordan disse kommer til anvendelse. 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 
12.juni 2015. 
• Gode og effektive planprosesser. 
Relevante føringer for planprosessen for kommunedelplan for Skjerstadfjorden er å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget hvis planprosessen viser det er nødvendig. Det er også viktig å sikre tidlig 
medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og 
interesseorganisasjoner.  
 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
Kommunene vil vurdere planlagt bruk av fjorden i forhold til naturfare og klima. Viktige verdier 
av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø vil bli ivaretatt i 
planforslaget. 
Tilgjengelig kunnskap tas i bruk og planforslagets virkninger vil bli vurdert i samsvar med 
veileder T-1493. Det settes av tilstrekkelige arealer for sjørelatert næring og viktige arealer for 
samferdsel og transport ivaretas i planforslaget.  
 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
Punktet er ikke direkte relevant for planforslaget, men planen vil sikre naturverdiene og viktige 
områder for fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 

Melding til Stortinget nr. 16 (2014/15).  Forutsigbar og miljømessig 
bærekraftig vekst i norske lakse- og ørretoppdrett 
Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert 
på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. 
 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025, arealpolitikk i Nordland   
• Mål for arealforvaltningen er at arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi 

forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag 
av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. 

• Naturressurser, kulturminner og landskap. Ressursgrunnlaget i Nordland skal benyttes og 
forvaltes med god balanse mellom bruk og vern, slik at natur- og kulturmiljø, kulturminner, 
landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige generasjoner.  

• Næringsutvikling.  Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og 
nødvendig infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag 
av ressursgrunnlaget i fylket. 

• Kystsonen. I kystsonen skal det være en samordnet og helhetlig arealdisponering, der land 
og sjø ses i sammenheng. 
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Alle punktene vil bli fulgt opp i planforslaget. Planen vil i særlig grad være samordnet med 
nabokommunene og vil fremme en helhetlig arealdisponering. Forholdet mellom land og sjø 
blir sett i sammenheng så langt som det passer i forhold til de forskjellige interessene. 

Vanndirektivet  
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, 
og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende tiltak for å sikre miljøtilstanden i 
ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og 
målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av 
sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. 
 
Kommunedelplan for Skjerstadfjorden vil ikke legge til rette for nye eller utvidete aktiviteter 
som kan få negative konsekvenser for vannmiljøet. Det er heller ingen kjent kunnskap som 
tilsier at det er nødvendig med forebyggende tiltak i fjorden. Planen vil også medføre at det 
blir enklere å gjennomføre tiltaksprogram og forbedrende miljøtiltak for fjordområdet. Dagens 
miljøtilstand er dokumentert i miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden 2014 som viser at 
miljøtilstanden i fjorden er tilfredsstillende. 

7. Innhold i planarbeidet 

Arealformål i planen 
Hovedformålene i planen vil hovedsakelig være formål innenfor PBL § 11-7 nr. 6.  
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone for arealplaner tilknyttet 
sjøområder. Formålet er delt inn i følgende underformål:   
Ferdsel, farled, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder, hver for seg eller i 
kombinasjon. 
 
I tillegg er småbåthavn eget underformål under farled i kommuneplan. For havner og 
småbåthavner vil det være krav om utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. 
 
I områder hvor arealplanen bare angir hovedformålet vilkårene for bruk og vern avklares 
gjennom bestemmelsene, jfr. PBL § 11-7 tredje ledd. 
 
Der hvor det er naturlig vil andre formål gitt i PBL § 11-7 bli brukt, som for eksempel LNFR på 
større øyer i fjorden. 
 

Hensynssoner 
PBL § 11-8. Hensynssoner. 
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan 
markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det 
kan angis flere soner for samme areal. 
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Det kan fastsettes følgende hensynssoner: 
a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.  
b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. 
c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 
d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, 
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 
e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 
samarbeids- eller eierformer, samt omforming og fornyelse. 
f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret. Ved bruk av denne 
hensynssonen skal kommunen vurdere om reguleringsplanene er i samsvar med nasjonale og 
regionale interesser. 
 

Det vil bli vurdert bruk av hensynssoner i forhold til den informasjon vi får gjennom 
planprosess og medvirkning, og i forhold kjent informasjon om f. eks. verneområder og andre 
områder som de må tas særlige hensyn til. 

8. Innhold og utredninger 

Konsekvensutredning 
Plan- og bygningsloven setter krav til konsekvensutredning av områder som setter rammer for 
utbygging (§ 4-2). Akvakulturområder faller innenfor konsekvensutredningskravet knyttet til 
kommuneplanen. Andre typer arealbruk i sjø som skal konsekvensutredes i kommuneplanen 
vil være småbåthavner, utfyllinger og deponiområder samt eventuelle andre utbyggingsformål. 
 
Vedlegg IV i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningslova gir en 
oversikt over relevante utredningstema i en konsekvensutredning.  
 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel (herunder kystsoneplaner) skal ha et overordnet, 
helhetlig og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i kystsoneplanleggingsarbeidet vil 
være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelt senere ved 
detaljregulering og iverksetting av tiltak. KU-forskriften krever en beskrivelse av virkningene 
både av de enkelte utbyggingsområdene hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene 
i planen. Kravet om en samlet beskrivelse innebærer et overordnet nivå der langsiktighet og 
helhet står sentralt. 
 
Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data. Påvirkningen av det som planlegges i 
området vurderes i forhold til null-alternativet. Konsekvensene av eventuelle foreslåtte 
endringer i arealbruk kommer frem ved å sammenstille vurderingene av områdets verdi med 
utbyggingens omfang og påvirkning. I vurderingen må det brukes faglig skjønn og tilgjengelig 
kunnskap. Tilgjengelige veiledere for enkelttema vil bli brukt i vurderingen. Metode gitt i 
veileder T-1493 følges så langt det passer. 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726#KAPITTEL_4
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Beredskap/T-1493.pdf
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Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold vil det i 
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan 
få for miljø og samfunn, herunder: 
• Naturens mangfold, herunder konsekvensene for fuglelivet 
• Landskap 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Samisk natur- og kulturgrunnlag 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Friluftsliv 
• Forurensning 
• Støy 
• Beredskap og ulykkesrisiko, (jf. pbl. § 4-3) 
• Transportbehov og energiløsninger, herunder båttransport av masser ved uttak av 
mineralressurser 
• Risiko ved havstigning (dersom dette er aktuelt) 
Påvirkning av konkurranseforholdene 
• Hvis relevant kan det gis en beskrivelse av estetisk utforming, uttrykk og 
kvalitet 
 
Det presiseres at konsekvensutredningen hovedsakelig blir basert på eksisterende 
kartgrunnlag og tilgjengelig/kjent informasjon, noe som er i tråd med kravet i forskriften om 
konsekvensutredning.   
 

ROS-analyse 
I gjeldende plan- og bygningslov er det lagt økt vekt på samfunnssikkerhet. Plan- og 
bygningsloven stiller derfor bl.a. krav om risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeiding av 
planer for utbygging. Før man kan fastslå om et område er ”fareområde”, og hvordan man 
eventuelt skal innrette seg for å unngå skader, må det foretas en vurdering av risikoen.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energiverk og 
Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet ulike veiledere for utbygging i fareområder og 
ivaretakelse av samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Se http://www.dsb.no/, 
https://www.nve.no/flaum-og-skred/og http://www.ngu.no/ 
 
 
  

https://www.dsb.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/
http://www.ngu.no/
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Kunnskapsgrunnlaget i Skjerstadfjorden 
For kunnskapsgrunnlaget tas det utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig 
oppdatering av disse.  For eksisterende kunnskap benyttes offentlig tilgjengelige kartdata som 
jevnlig oppdateres. Eksempel på kartbase som benyttes er bla. 
http://www.miljostatus.no/kart/ 
 
Det vil ikke bli gjort egnethetsanalyse av nye, foreslåtte utbyggingsområder (herunder 
akvakulturområder, utfyllinger i sjø, kaianlegg/havner). Dette må tiltakshavere selv gi innspill 
på i planprosessen i forhold til de krav kommunene stiller til dokumentasjon. 
 
Det foreligger også kunnskap hos alle tre kommunene ved utarbeidelse av tidligere arealplaner 
og innspill i forbindelse med disse.   
 
Tabell 1. Oversikt over behov for oppdatering av planens kunnskapsgrunnlag 
 

Tema Vurdering av kunnskapsgrunnlaget Behov for oppdatering/ny 
utredning 

Friluftsliv Alle tre kommunene har kartlagt 
friluftsområder etter 
Miljødirektoratets veileder, jfr. 
Naturbasen der disse er kartfestet.  
Eksisterende kunnskap omkring 
bruk av sjøområdene vurderes å 
kunne være mangelfulle. 

Revidere og kvalitetssikre 
friluftskartlegging i sjø i henhold til 
veileder. Kartleggingen må tilpasses 
sjøområder.  Dorging etter sjøørret 
vil bla. inngå i kartleggingen, samt 
bruken av området for fritidsfiske 
fra fiskecamper. Kombinasjon 
land/sjø viktig. 
 

Naturbasert 
reiseliv 

Det foreligger ingen 
dokumentasjon om reiselivets bruk 
av Skjerstadfjorden (fiskecamper, 
safariturer, rib-båter m.m.) som 
benyttes i forbindelse med næring 
tilknyttet sjø.  
 

Temaet naturbasert reiseliv inngår i 
beskrivelsen sammen med 
friluftslivet.  Fritidsfiske vil være del 
av friluftskartleggingen.  

Naturmangfold Det foreligger ingen 
dokumentasjon om sjøørretens 
bruk av Skjerstadfjorden.  

Det gjennomføres et treårig prosjekt 
som kan dokumentere noe av 
sjøørretens arealbruk i 
Skjerstadfjorden. Prosjektet vil ikke 
være fullført slik at endelig rapport 
kan benyttes ved arealplanen. 
Oppdaterte data undervegs vil 
benyttes i datagrunnlaget.  

   
 

  

http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
http://kart.naturbase.no/
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Tabell 2. Oversikt over kunnskapsgrunnlag der det ikke gjøres oppdatering av kunnskap 

Naturmangfold, 
marine 
naturtyper. 

Kartlegging av marint biologisk mangfold 
gjennomført i alle kommunene. Data finnes i 
Naturbase. Norsk institutt for vannforskning. 
2014. Fiskeri- og miljødirektoratets baser vil 
benyttes i kunnskapsgrunnlaget.   

Tema tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen ny kartlegging.  
Naturmangfoldloven §§ 
8-12 er sentral. 
 

Landskap Nasjonalt referansesystem for landskap. Prosjekt 
landskapstyper i Nordland - ny metodikk for 
kartlegging av landskap 2011-2013 gjennomført i alle 
tre kommunene. 
 

Tema tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen ny kartlegging. 

Miljø Skjerstadfjorden ble med på det 
nasjonale overvåkingsprogrammet 
på lakselusinfeksjon på vill laksefisk 
langs norskekysten i 2016.  Det 
vises også til Rapport 
Havforskningsinstituttet Nr.1-2017, 
samt rapport vedrørende 
risikovurdering av norsk 
fiskeoppdrett 2016 
 
 

Data fra overvåkingsprogrammet vil 
benyttes ved vurdering av fremtidige 
akvakulturområder for laksefisk og 
fellesområder der akvakultur er en del av 
fellesområdet. Tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 

Miljø Salinitet i Skjerstadfjorden Det foreligger detaljerte 
salinitetsundersøkelser fra alle 
akvakulturanlegg i Skjerstadfjorden.  
Salinitetsforholdene i fjorden vil kunne si 
noe om vilkårene for lakselus i fjorden.  
Innsamling og bruk av eksisterende 
kunnskap, sammen med lusetelling fra 
eksisterende akvakulturanlegg.  Tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
 

Miljø Korallrev 

 

Det foreligger kart over korallrev i Bodø og 
Fauske kommune. Kartene er basert på 
dykkeobservasjoner og adekvate data fra 
fiskere siden 1800-tallet.  Det er imidlertid 
ikke kartfestet med ROW (undervannsbåt).  

 

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100#KAPITTEL_2
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
http://www.imr.no/filarkiv/2017/01/nr_1-2017_lakselus_sluttrapport_mattilsynet_nalo_2016.pdf_1/nb-no
http://www.imr.no/filarkiv/2017/01/nr_1-2017_lakselus_sluttrapport_mattilsynet_nalo_2016.pdf_1/nb-no
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/april/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett_bade_positive_og_negative_resultat/nb-no
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/april/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett_bade_positive_og_negative_resultat/nb-no
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Miljø Miljø-
undersøkelser 
Skjerstadfjorden 
SALT I 

 

Miljøtilstanden i Skjerstadfjorden er GOD eller MEGET 
GOD på alle undersøkte målestasjoner.  Saltdalsfjorden 
påvist forhøyede nivåer av ammonium i overflatevannet 
i desember og høye konsentrasjoner av tarmgrønske i 
Skjerstadfjorden, dette kan være en indikator på 
overgjødsling.   Tas med i kunnskapsgrunnlaget. Ingen 
nye utredninger.   Det vises for øvrig til vann-nett for 
mer informasjon vedrørende miljøtilstanden i 
Skjerstadfjorden. 

Fiskerier Bruk av Fiskeridirektoratets data.  
Fiskere og andre representanter fra 
næringa blir invitert til å komme med 
innspill. Det foreligger data på ulike 
typer fiskeriaktiviteter i 
Skjerstadfjorden, samt gyte- og 
oppvekstområder.  
Fiskermanntall og fartøyregister viser 
andelen A og B fiskere i kommunene. 

Tas med i kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen nye utredninger.   
Registeret viser ikke omfang av 
fiske i Skjerstadfjorden. 
Kommunene ønsker å få 
oppdatert kunnskap om dette.  
 

Akvakultur 
(fiskeoppdrett 
samt tang og 
tare) 

Det foreligger i dag 7 
akvakulturlokaliteter for produksjon av 
anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden. 2 i 
Saltdal, 3 i Fauske og 2 i Bodø. Lokalitet 
Kvalnesbukta kan kun benyttes til 
produksjon av stamfisk. Det er tildelt 6 
laksekonsesjoner i Skjerstadfjorden.   
Dette fordelt på Wenberg og Edelfisk.  
Næringa må komme med egne innspill 
om behov for arealbruk.  

Kommunene foretar ingen nye 
utredninger for etablering av 
akvakulturområder i 
Skjerstadfjorden.  Kommunen vil 
kunne vurdere områders 
egnethet for oppdrett av tang og 
tare. 

Fiskerihavner, 
havner, 
småbåthavner 
og farleder 

Det vises til offentlige databaser 
Kystinfo og gjeldende reguleringsplaner 
der tilhørende kaiområder, 
småbåthavner er regulert.  

Kommunene utreder ikke 
behovet for nye havner. 
Brukerinteressene må gi egne 
innspill 

Kulturminner i 
sjø 

Askeladden og Universitetet i Tromsø 
benyttes som kunnskapsbaser. Data 
foreligger også på Nordlandsatlas. 

Kommunene foretar ingen nye 
utredninger på kulturminner i sjø. 
Kulturminner er lokalisert i 
Saltdal (regulert område). Tas 
med i kunnskapsgrunnlaget. 

Vannforvaltning Skjerstadfjorden er del av eget 
vannområde mellom de tre 
kommunene. Forurensing fra industri i 
Rognanfjæra, gruveavrenning i 
Øvrevatn og Nedrevatn. For mere info. 
om vanntilstanden i din kommune se 
vannmiljø, miljødirektoratet.  

Ny aktivitet eller nye inngrep i 
vannforekomst vurderes etter § 
12 i vannforskriften. Antas ikke 
at planarbeidet påvirker 
vannforekomsten.   

 

http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://vann-nett.no/portal/map
http://www.fiskeridir.no/Kart
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2016/1116/Kontroller-statusen-din-i-fiskarmanntalet/Framlegg-til-fiskermanntall-2017
http://saltenaqua.no/
http://kart.kystverket.no/
http://nordlandsatlas.no/flexviewers/plan/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
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Viktige problemstillinger i Skjerstadfjorden 

Eksisterende og fremtidig akvakultur 
I planen skal det legges til rette for å videreutvikle havbruksnæringa innenfor en bærekraftig 
ramme. Det er viktig å få oversikt over hvilke behov eksisterende næring i Skjerstadfjorden har 
for å kunne drifte anleggene på en bærekraftig måte innenfor hvert akvakulturområde.  I all 
hovedsak har eksisterende næring i Skjerstadfjorden tilstrekkelig med produksjonsområder.    
 
Fortøyningene til akvakulturanlegg omfatter større areal enn det arealet som blir brukt på 
overflaten. I enkelte områder har det vist seg problematisk å sette av store nok arealer til slike 
formål.  Fortøyninger kan komme i konflikt med farleder og fiskeplasser med aktivt og passivt 
redskap, samt reketrål. Disse områdene er viktige å ivareta for eksisterende og fremtidig 
fiskerinæring. Det er en utfordring å forutse hvor og hvordan forankring av akvakulturanlegg vil 
være i fjordsystemet.  Det er viktig med god medvirkning i forhold til andre næringer i 
skjerstadfjorden ved planlegging.  
 
• Sikre eksisterende akvakultur miljømessige og driftsmessige gode forhold i 

Skjerstadfjorden. 
• Gjennom planlegging sikre tilstrekkelig arealer til eksisterende akvakulturnæring, herunder 

også fortøyningsområder. 
• Gjennom planlegging sikre viktige områder for fiskeriene 
 
Ved eventuelt flere anlegg og økt produksjon må en se på de samvirkende miljø—og 
smitteeffektene fra flere anlegg i området og hvilken påvirkning dette kan ha for eksisterende 
næring.   Mattilsynet har en viktig rolle her.  Lokalisering av akvakulturområder er ofte 
kontroversielt, og det er avgjørende med åpne og gode planprosesser. 
 

Produksjon av tare og blåskjell 
Planen skal vurdere hvilke områder det kan være mulig å etablere tareproduksjon på. 
Tareproduksjon er svært arealkrevende, men foreløpig anser en at produksjon har få/ingen 
negative konsekvenser på miljø.   Imidlertid vil det kunne være konflikt med andre 
brukerinteresser.  
 
Det er søkt om konsesjon for oppdrett av tare (sukkertare) ved Kvalnesbukta i Bodø kommune.  
Søknaden er blant annet en del av et forskningsprosjekt i SINTEF som omhandler produksjon 
av sukkertare langs kysten av Norge. Omsøkt område er lokalisert på samme lokalitet der 
Salten Stamfisk har akvakulturlokalitet for produksjon av stamfisk.  Søknaden er på værende 
tidspunkt ikke godkjent.  Forskningsprosjektet vil vise om det er mulig å drive på omtalt 
område og forutsetninger for å drive produksjon i Skjerstadfjorden.  
 
Flere områder ble tidligere avsatt for å følge opp statens satsning på oppdrett av blåskjell. Det 
har vært forsøkt produksjon i Bodø kommune (Misvær). I Saltdal kommune ble det gjort 
forundersøkelser for å sette i gang produksjon. Det foreligger ingen produksjon i dag.   
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Anadrom laksefisk (sjøørret og sjørøye)  
I Skjerstadfjorden finnes det flere bestander av sjøørret (Botn, - Saltdals og Setsåvassdraget i 
Saltdal, Lakselva i Bodø (Misvær) samt Lakså og Lakselva i Fauske.  Saltdalselva er spesielt kjent 
for stor og grovvokst sjøørret av internasjonal standard og det er kun to elver på verdensbasis 
som kan måle seg med denne, bla Mörrumsån i Sverige. Fiske etter sjøørret fra båt og land er 
en viktig rekreasjonskilde i Skjerstadfjorden, samt i enkelte vassdrag.   
 
Lakselus er et krepsdyr som lever i sjøen og angriper laks, sjøørret og sjørøye. De senere årene 
har lakselus blitt en alvorlig trussel mot mange av våre ville bestander av laksefisk. Det er fare 
for at de økte mengdene lakselus kan utrydde bestander av laks og sjøørret i enkelte områder.  
Akvakulturanleggene i Skjerstadfjorden er mindre plaget av lakselus og har i hovedsak færre 
enn 0,2 hunnlus per fisk i de aller fleste lokalitetene. Ytre lokalitet i Skjerstadfjorden har færre 
enn 0,5 hunnlus. Næringa har også dispensasjon Forskrift om bekjempelse av lakselus i 
akvakulturanlegg for sjeldnere tellinger enn forskriften krever som følge av de særskilte 
forholdene i fjorden. Havforskningsinstituttets overvåkingsprogram av lakselus på villfisk i 
Skjerstadfjorden viser imidlertid at sjøørreten på varslingsstasjonene indikerer en sannsynlig 
negativ effekt på sjøørreten i undersøkte områdene i sommerperioden.  Lokalisering av nye 
anlegg og økt produksjon på nye områder kan øke produksjon av lakselus og gi ytterligere 
negativ påvirkning på sjøørreten.  Det er derfor også viktig å identifisere viktige 
oppvekstområder for sjøørreten. Spesielt sjøørret av yngre årsklasse er mest utsatt for 
lakselus. NTNUs undersøkelse i Skjerstadfjorden vil benyttes som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for kartlegging av leveområder. I tillegg vil friluftsregisteringene kunne 
identifisere viktige områder for sjøørreten.  
 

Eksisterende områder i sjø, ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur i sjø 
(FFFNA). 
Formål 6 i plan- og bygningslova «bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone» 
med underformål (ferdsel, - fiske-, natur, - friluftsområder og akvakultur).  Akvakulturformål 
som i utgangspunktet krever eksklusiv bruk kan dermed kombineres med for eksempel fiske og 
friluftsliv. En slik kombinasjon av formål vil ikke gi tilstrekkelig planavklaring for videre 
planlegging. Dersom akvakultur inngår i flerbruksformålet oppnås liten styring og 
interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder til akvakultur som egne 
akvakulturområder. 
 
Man bør derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for akvakultur i områder med 
blant annet fiske, ferdsel, friluftsliv og natur.   
 
Bodø kommune vedtok i 2015 bygge- og deleforbud i sjøområdene som følge av en 
akvakultursøknad i et slikt fellesområde.   
 
Bodø kommune har i tillegg store områder satt av til slike formål, Saltdal kommune har ett 
mindre område.  
 
• Gjennom planleggingen vil kommunene vurdere å reduseres antall fellesområder der 

akvakultur er inkludert og der en eller flere fellesinteresser (FFFN) er styrende.    

http://www.laxlyckan.se/se/egen-fiskestr%C3%A4cka-1591819
https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/32657/2017/24
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
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Eksisterende hovedformål akvakultur 
Det er fire områder avsatt til akvakultur i Misværfjorden. Ingen av disse områdene er tatt i 
bruk. Planen vil ta stilling til om disse områdene fremdeles skal være akvakulturområder eller 
utgå i sin helhet.   Saltdal kommune har to områder med hovedformål akvakultur. På begge 
områdene er det produksjon av anadrom laksefisk. 

9. Medvirkning 
Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning er hjemlet i § 5-1.  

 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse 
at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
 

 

Høring og offentlig ettersyn 
• Oppstart planarbeid og planprogram kunngjøres i avis og gjennom elektroniske 

medier. 
• Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles. Kunngjøring og varsling 

skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for planarbeidet.  
• Planprogrammet skal sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig med varsel 

om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 uker. 
Deretter fastsettes planprogrammet av hvert kommunestyre. 

• Utarbeidet arealplanforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale 
myndigheter, og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som 
blir berørt av forslaget. Høring kunngjøres i avis og elektroniske medier. Frist for 
uttalelse er minst 6 uker. 

• Kommunestyrene vedtar endelig planen som kommunedelplan for sjø. Etter vedtak 
skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og sendes berørte 
myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige og 
regionale myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforslag. 

 

Møtevirksomhet 
• Det arrangeres informasjonsmøte i alle kommunene vedrørende planprogrammet. 

Oppstartsmøtet vil bli annonsert i aviser og på kommunenes hjemmeside. 
 

• Det arrangeres informasjonsmøte i alle kommunene vedrørende forslag til plan på 
høring. Møtet vil bli annonsert i aviser og på kommunens hjemmeside. 
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Næringsaktører i kystsonen 
Fiskerne er en gruppe næringsaktører som det er sentralt å trekke inn i planleggingen. Deler av 
året vil ikke denne gruppen være tilgjengelig på grunn av sesongfiske, og det er viktig at det 
blir lagt til rette for fiskernes medvirkning i planprosessen. Kommunene vil ha egne møter med 
fiskeriinteressene i Skjerstadfjorden for å ivareta disse i planen.  
 
Det gjennomføres eget arbeidsmøte med eksisterende akvakulturnæring i Skjerstadfjorden for 
dialog angående næringens fremtidige behov.  
 
Innen naturbasert reiseliv nevnes blant annet Saltstraumen Brygge, Rognan fjordcamp og 
Artic Seasport på Naurstad. I tillegg vil det også være andre aktører som kan benytte seg av 
fjordområdene.  Disse er viktig å identifisere. Fritidsfiske vil være en naturlig del av denne 
kartlegging, men også annen bruk må identifiseres.  Reiselivsaktørene vil bli invitert for å 
beskrive bruken av fjordområdene. Arbeidsgruppa har ansvar for innhenting av data. 
 
Rognan Fjordcamp har i forbindelse med kystsoneplan i Saltdal kommune bidratt med 
identifisering av slike områder i Saltdal kommune. 
 

Medvirkning tema friluftsliv og naturmangfold  
Det legges spesielt vekt på temaene friluftsliv, naturmangfold. Innhenting av data vil 
gjennomføres i 2017. 
 
For temaet friluftsliv, vil kommunene legge til rette for at ressurspersoner, lag og foreninger, 
småbåtforeninger og hytteforeninger kan delta i kartleggingsarbeidet. Kommunen vil aktivt 
samle inn informasjon for å kvalitetssikre eksisterende data om bruken av Skjerstadfjorden til 
utøvelse av friluftsliv. Registeringene tilpasses DN ‘veileder for kartlegging og verdifastsetting 
av friluftsområder.   
 
For temaet naturmangfold vil forskningsmiljøet og ressurspersoner bidra innenfor temaet bla. 
marine naturtyper og viktige biotoper tilknyttet sjøområdene. Samarbeidsprosjektet mellom 
kommunene vedrørende sjøørreten benyttes så langt det er mulig. Fritidsfiskere vil også være 
en viktig bidragskilde for å kartlegge oppholdsarealene til sjøørreten.  
Norsk Ornitologisk Forening er en viktig kilde til kunnskap om fuglelivet.   
 
Registeringene/arbeidet benyttes som del av kunnskapsgrunnlaget ved vurdering av 
utbyggingstiltak. 
 

Samråd med offentlige myndigheter 
Utkast til planprogram ble presentert i Regionalt planforum for Nordland 05.04.2017 for 
berørte offentlige myndigheter som ble invitert til å komme med innspill til utkast til 
planprogram. Offentlige myndigheter som berøres mottar varsel om planoppstart og får 
forslag til planprogram tilsendt når dette legges ut på høring i juni 2017. Det avtales også 
samråd (møter) med sektormyndighetene i 2017. 
 
  

http://www.sfc.no/?id=1043353579
http://www.rognanfjordcamp.no/
http://www.arctic-seasport.no/nor/index.php
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En aktiv dialog vil bli holdt med offentlige myndigheter i prosessen med utarbeidelse av 
planforslag. Offentlige myndigheter inviteres til deltakelse i temamøter og dialogmøter 
ved utarbeidelse av planforslag våren 2018. 
 
Kommunene har intensjon om at planforslaget blir presentert i planforum før den legges ut til 
offentlig ettersyn våren 2018. 
 

Kommunens egen medvirkning 
Det forutsettes at kommunene gjennomfører gode interne arbeidsprosesser vedrørende tema 
som er viktige i planarbeidet. Planutvalgene i hver kommune vil bli informert underveis i 
prosessen.  Det er ikke foreslått egne interne arbeidsgrupper i kommunene.  
 

Informasjon 
• Informasjon om planarbeidet vil finnes på alle kommunenes hjemmesider Bodø kommune, 

Fauske kommune og Saltdal kommune .  
• All informasjon vil være lokalisert til Bodø kommunes hjemmeside. I Fauske og Saltdal 

kommune vil det være link til denne siden. Her kan alle følge med i arbeidet med planen, 
frister og nyheter.  Alle dokumenter vedrørende saken skal finnes på hjemmesiden til Bodø 
kommune. 

• Utskrift og vedlegg til politiske behandlinger i egne kommuner vil finnes på hver 
kommunes hjemmeside. 

• Det vil bli opprettet egen facebookside for prosjektet. Her legges nyheter, bilder, 
befaringer, arbeidsmøter m.m. Spørsmål eller henvendelser som angår saken bør likevel 
rettes til kommunene ved de ordinære postmottakene. Kommunene vil så godt som mulig 
svare via facebook fortløpende. 
 

 

http://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html
http://www.fauske.kommune.no/planutvikling.368236.no.html
http://www.saltdal.kommune.no/tekniske-tjenester/plan-og-utvikling/regulering--og-arealplan/melding-om-planvedtak-og-fastsatt-planprogram
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Fremdriftsplan 
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10. Innspill til planarbeidet 
Skriftlige innspill sendes som e-post eller som post. Ved forslag til utbygging er det utarbeidet 
krav til forslag om utbygging. 
 
Nettside: Bodø kommune,  
Facebook kommer etter hvert. 
e-post: postmottak@bodo.kommune.no 
Adresse: Bodø kommune Postboks 319, 8001 Bodø 
 
Innspill MERKES med «Høring kommunedelplan for Skjerstadfjorden»  
 

Krav til dokumentasjon ved forslag om utbygging 
Alle innspill til nye eller utvidete arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av 
foreslått arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Hvis formålet krever tilrettelagt 
atkomst så skal det også vises på kartet hvordan atkomst kan løses. Innspillet må informere 
om: 
 
1. Lokalisering og omfang på kart, inkludert adkomst til området.   
2. Hvilken type utbygging/inngrep. For akvakulturanlegg SKAL forankringsområder vises. 
3. For lokalisering av nye områder til akvakultur, skal foreligge en kartlegging av mulige 

forekomster av korallrev / koraller i områder som kan bli påvirket av slam fra anleggene. 
4. Ved tekst redegjøres for intensjon, omfang om annen kjent bruk av området.  

Innspill til kartleggingstema 
Friluftsliv i sjø og fra land 
For identifisering av friluftsinteresser er det viktig med innspill til planen. Kommunene vil 
uavhengig av dette innhente informasjon for bruk av sjøområdene.    
1. Lokalisering og omfang på kart 
2. Beskrive hvilken bruk (aktivitet) og fiskeart (kveitefiske, torsk, sei etc.). 
3. Brukerinteresser (kommunens innbyggere, tilreisende fra nabokommuner, regional bruk).  
4. Bruksperiode (sommer, vår, vinter, høst.) 
5. Er fiskeplassen/stedet/området mye brukt? 
6. Adkomstmuligheter (parkering god/dårlig).  
 
Naturmangfold 
Sjøørret 
I forbindelse med arbeidet ønsker kommunene tilbakemelding på gode oppvekstområder for 
sjøørret. Oppvekstområdene har nær sammenheng med fritidsfiske.  Det er derfor ønskelig 
med en nærmere beskrivelse av området: 
1. Gode fiskeområder for sjøørret (land/sjø) 
2. Når på året 
3. Type sjøørret som fås (størrelse) 
 
Spørsmål vedrørende kartleggingen kan rettes til kontaktpersoner i planen: 
 
 

http://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html
mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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De som ønsker å bidra aktivt kan gi innspill til registreringsarbeidet innen de ulike temaene, 
eller meld deg som ressursperson innen ett tema. 
 
Spørsmål til planleggingen kan rettes til følgende kontaktpersoner: 
 

Kommune Navn Tlf e-post 
Bodø  
kommune 

Kjetil Christensen 75 55 53 52 Kjetil.Christensen@bodo.kommune.no 
David Losvik 75 55 52 26 David.Losvik@bodo.kommune.no 

Fauske 
kommune 

Gunnar Myrstad 75 60 40 72 
 

Gunnar.Myrstad@fauske.kommune.no 
 

Saltdal 
kommune 

Frode Tjønn 75 68 53 67,  
 

frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 
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FOR- 087/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 prolongeres for også å gjelde for år 2018.  
 

Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres våren 2018. 
 
Vedlegg: 
03.10.2017 Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2016 vedtatt 11.12.2012 (736) 1361329 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune vedtok den 11.12.3012, sak 171/12, ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2012 – 
2016.  Denne planen ble prolongert til også å gjelde for året 2017 i K-sak 151/16. 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til planen ble utarbeidet av administrativ arbeidsgruppe, nedsatt av plan- og utviklingsutvalget 
med tverrfaglige representanter fra ulike områder i kommunen.  
Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet og er forankret i 
kommunens samfunnsdel. Kommunens trafikksikkerhetsarbeid skal ses i sammenheng med kommunale 



planer innenfor HMS- arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale delplaner.  
 
Trafikksikkerhetsplanen består både av en strategisk del og en handlingsdel. 
  
Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres hvert år som grunnlag for søknad om fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune bør ha som målsetting å bli godkjent etter ordningen «Trafikksikker kommune», det er 
en godkjenningsordning der kommunene arbeider systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet. Trygg 
trafikk har utarbeidet kriterium for en «Trafikksikker kommune».  
 
Det arbeides med rullering av planen, men vil ikke bli ferdigstilt før i 1. halvdel av 2018. Det anbefales 
derfor at gjeldende plan prolongeres for å gjelde for år 2018. Handlingsprogrammet for fysiske tiltak 
rulleres våren 2018. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Trafikksikkerhetsplan 
Fauske Kommune 



 

FORORD 

KOMMUNEDELPLAN. 

Trafikksikkerhetsplanen 2012 – 2016 er en rullering av den gjeldende handlingsplan 
som gikk ut i 2010, men ble prolongert til 2011. Denne nye planen bygger mer på de 
prinsipper man ser samfunnet legger opp til gjennom tenkningen i Nasjonal Trans-
portplan, Nasjonal Trafikksikkerhetsplan 2010 – 2013, fylkets målsettinger og innspill 
fra Trygg trafikk, som også har vært en viktig bidragsyter underveis i konstruksjonen 
av denne plan.  

Mens den gamle planen forholdt seg i hovedsak til fysiske tiltak som skulle gjennom-
føres i kommunen, har den nye planen mer fokus på systemtenkning i trafikksikker-
hetsarbeid i hele kommunens organisasjon, og derfor også konstruert som en kom-
munedelplan for trafikksikkerhet. 

FORRIGE PERIODE 

Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk vært med i et trafikksikkerhets-
prosjekt sammen med 5 andre kommuner i landet, som et ledd i Trygg Trafikks mål 
om å redusere antall skadde og drepte, dette ved at kommunene skal se trafikksik-
kerhetsarbeidet i et bredere perspektiv, ved å integrere trafikksikkerhetsarbeidet i 
andre kommunedelplaner. 
Fauske kommunes oppgave var å se på trafikksikkerhet i forhold til reisepolicy i lag 
og foreninger, og mottok for dette arbeidet en pris i 2011. 
Kvinesdal kommune var en av to kommuner som skulle se på kommunens ansvars-
områder og hvordan trafikksikkerhet kan ivaretas i systemene og hvilke rutiner og 
kontrolltiltak som skal til for at arbeidet skal sikres i den daglige virksomheten.  
Vi takker dem med dette for deres gode arbeid med dette, og har hentet mye inspira-
sjon og ideer derfra. 

SYSTEMTENKINGEN 

Gjennom prosjektet kom Kvinesdal kommune til følgende sammenfattende oppfat-
ning: 

«Skal man innenfor kommunene i det hele tatt få til et bedre trafikksikkerhetsarbeid, 
mer enn at det i en plan står at det «bør» gjennomføres i alle enheter, må det legges 
opp rutiner, kontroller og rapportering på konkrete tiltak/sjekklister». 

Vi har i planen brukt deres konklusjons 3 prinsipper: 

1. Sjekklister: Planen legger opp til å utarbeide og etablere sjekklister for tra-
fikksikkerhetsarbeidet, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innle-
dende periode, til systemet får satt seg innenfor alle enheter i kommunen. 
Og rutinene om registrering og rapportering fungerer tilfredsstillende. 



2. HMS arbeidet: Rapporteringen av utført sjekklister skal etter hvert forsø-
kes å implementeres i Kommunens HMS- system og eventuelle avvik føl-
ges opp hvert år. 

3. Ansvars- og oppgavefordeling: Planen har en gjennomgående an-
svars- og oppgavefordeling. 
Og det ligger et klart overordnet ansvar på rådmannen med hensyn til 
gjennomføring og oppfølging av planens intensjon og arbeidsfordeling om 
trafikksikkerhetsarbeidet skal lykkes. 
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1. INNLEDNING 

Trafikksikkerhetsplanen 2012 – 2016 er utarbeidet av en egen prosjektgruppe ned-
satt av Plan- og Utviklingsutvalget i kommunen, med tverrfaglige representanter fra 
ulike områder i kommunen. 

Representantene: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene, 
representant fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, repre-
sentant fra Trafikk faglig forum Fauske og med sekretariat fra plan/utvikling .   

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er 
forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Det er søkt etter å finne en plattform som 
er i samsvar med kommuneplanens overordnede mål men også i samsvar med re-
gjeringens og fylkeskommunens ambisjoner i forhold til nasjonal transportplan 2010 - 
2019, med målsetting om en betydelig reduksjon av antall hardt skadde og drepte. 
Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 innen 2014 og 
ned til maks 775 innen 2020. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig represen-
terer den en helhetlig tenkning ved at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng 
med kommunens planer innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre 
kommunale delplaner. 

 

2. VISJON OG MÅLSETTING .  

 

Nullvisjonen i NTP 2010 – 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller blir 
hardt skadd i trafikken, og har også vært styrende i konstruksjonen i denne trafikksik-
kerhetsplan  
 
Nullvisjonen bygger på 3 grunnpilarer som representerer en nytenkning i forhold til 
trafikksikkerhetsarbeid, og fordeler ansvar og målsettinger mellom ulike nivåer i sam-
funnet. 
 
 

NULLVISJONENES GRUNNPILARER: 
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Nullvisjonen representerer en tenkning og et verdisyn som i seg selv er skadebe-
grensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med trafikksikkerhetsarbeid 
innenfor kommunen åpner for og kjenner på vårt ansvar til å la denne «Nullvisjonen» 
prege vårt arbeid i vegen mot en «Trafikksikker Kommune». 
 
 
Etikk 
Ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall 
mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.(å miste et individ vil kunne 
få store samfunnsmessige konsekvenser, siden vi ikke kan vite hva dette individet 
kan gi tilbake til samfunnet senere i livet).  
 

Vitenskapelighet 
Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for ut-
formingen av vegsystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafik-
ken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak. 
Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte dem mot alvor-
lige konsekvenser av normale feilhandlinger.( Bakgrunnen for vegvesenets STRAKS- 
register som gir oss betydelig innsikt og kunnskap rundt ulykker og gir oss mulighet til 
å sette inn riktig tiltak på rett plass, for hurtigere å få ned ulykkestallene). 
 

Ansvar 
Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt 
ansvar. 
Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå be-
visste regelbrudd. 
Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig 
sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Kjø-
retøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy, og 
andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner, har ansvar 
for å tilrettelegge for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig. 

Etikk 

0 hardt 
skadde 



 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er i hovedtrekk organisert på tre nivåer: na-
sjonalt nivå, regionalt nivå (fylkeskommunene og statlige regioner) og kommu-
nalt nivå. I tillegg utfører interesseorganisasjoner en betydelig innsats. 
 
Organiseringens 3 Nivåer: 

1. Nasjonalt nivå 
2. Regionalt nivå 
3. Kommunalt nivå  

 
Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle 
aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet. 
 

2.1 NASJONALE MÅL FOR PERIODEN(NASJONAL TILTAKSPLAN): 

 Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999–2000) 
Nasjonal transportplan (NTP) 2002–2011 ”en visjon om et transportsystem som ikke 
fører til tap av liv eller varig skade”. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i NTP 
2006–2015 og i NTP 2010–2019. Nullvisjonen er en visjon, ikke et mål – og skal 
være noe å strekke seg etter. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2008–
2009) NTP 2010–2019 ble det besluttet at nullvisjonens ordlyd skulle endres: fra en 
visjon om ingen drepte og ingen varig skadde, til en visjon om ingen drepte og ingen 
hardt skadde. Endringen har sammenheng med at ”varig skadd” ikke er et begrep i 
ulykkesregisteret, mens ”hardt skadd” er en samlebetegnelse for skadegradene ”me-
get alvorlig skadd” og ”alvorlig skadd”. Statens vegvesens STRAKS-ulykkes register 
vil dermed være et sentralt verktøy for å følge opp om utviklingen går i riktig retning – 
mot en situasjon uten drepte og hardt skadde i vegtrafikken. 

 

Og i Nasjonal transportplan(NTP) 2010-2019 (St.meld. Nr.16), vedtatt 11.6.2009, 
er følgende hovedmålsettinger gitt: 
 
1. Overordnet mål: «Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transport-
system som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling». 

 
Og 4 Hovedmål: 

1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostna-
der for å styrke konkurransekraften i næringslivet og 
for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i boset-
tingsmønsteret 

2. Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det 
ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt 
skadde i transportsektoren 

3. Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimaut-
slipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, 
samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges inter-
nasjonale forpliktelser på miljøområdet. 

4. Transportsystemet skal være universelt utformet 



2.2 REGIONALE MÅL FOR PERIODEN FOR NORDLAND FYLKE(NFTU): 

 
Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er pekt ut som hovedsatsingsområde for 
Nordland fylke sin trafikksikkerhetsplan for perioden 2010-2013». 
 
 

2.3 KOMMUNALE MÅL FOR PERIODEN:  

2.3.1 OVERORDNET KOMMUNEMÅL I KOMMUNEPLAN(SAMFUNNSDEL) 
08.09.2011: 

Fram mot 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til 
samfunn der det er: 
   - God folkehelse 
   - Vekst i næringsliv 
   - Vekst i folketall 
   - Gode tjenester 

Det er også et overordnet mål å ta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduk-
sjon i ulykkestallene. 

2.3.2 TRAFIKKSIKKERHETS PLANENS MÅLSETTINGER: 

 Kommunen skal i planperioden gjennomføre de nødvendige trafikksikkerhets-
tiltak som er knyttet til ansvaret som eier det kommunale vegnettet, men be-
grenset av økonomiske rammer godkjent av kommunestyret. 

 Påvirke Fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, for å bidra til å redu-
sere ulykkestallene raskere innenfor kommunen, i samsvar med målene i 
NTP. Da spesielt rettet mot utbygging av strekningen Strømsnes – Løding, 
krysningspunkter i forhold til skoleveg, rundkjøring og gangfelt ved E6 og ter-
minalvegen(Handelsparken). 

 Utbygge og sammenknytte gang- sykkelvegnettet, sikre skoleveger og ferdse-
len til og fra sentrum, idrettsanlegg, svømmehall, turstier og lignende for gå-
ende- og syklende, for å bedre sikkerheten men også tilrettelegge bedre for 
fysisk aktivitet for barn og voksne på fortau og gang- sykkelveger. 

 Revidere og oppdatere gjeldene trafikksikkerhetsplaner jevnlig og minst en 
gang per år. 

 Fremme trafikksikkerhetskulturen innenfor kommunen, slik at trafikksikkerhet 
innlemmes i kommunens tenkning rundt HMS arbeid, slik at ansatte og inn-
byggerne føler en tryggere hverdag både i jobb og fritid. 

 Kartlegge problemstillinger og gjennomføre tiltak for å forbedre trafikksikkerhe-
ten og fremkommeligheten til funksjonshemmede innenfor kommunen. 

 Kartlegge behovet for, planlegge og gjennomføre kampanjer som rettes mot 
trafikantenes holdninger i forhold til adferd i lokaltrafikken. Slike kampanjer kan 



også være å påvirke politiet til og gjennomføre kontroller i forhold til brudd på 
vegtrafikkloven på spesielle strekninger eller områder. Eller gjennomføring av 
tiltak som sikrer mer bruk av sykkelhjelm eller at skolene forholder seg til må-
lene rundt trafikksikkerhetsarbeid som er hjemlet i kunnskapsløftet m.m. 

 Kommunen skal i løpet av høsten 2013 overta ansvaret for Trafikkfaglig Fo-
rum, Fauske. Som per dags dato er administrert av Statens vegvesen, 
Fauske. 
Det skal videre legges planer for hvilke funksjoner denne tverrfaglige gruppen 
skal ha innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

 Områdene rundt skoler og barnehager må sikres i Valnesfjord, Sulitjelma og 
ved Erikstad oppvekstsenter som et ledd i tiltaket «Trafikksikker Skole». 

 

2.4 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER 

2.4.1 KOMMUNELOVEN § 9.3 

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som 
veieier og som eier av skoler og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av transport-
tjenester har kommunen et ansvar for å forebygge ulykker. Kommunens ansvar gjen-
nom flere lover og forskrifter som for eks: Kommuneloven, Vegloven, Lov om helse-
tjeneste i kommunen, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Lov om grunnskolen 
og den videregående opplæringa, kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager, For-
skrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og HMS forskriften.  

 

3. ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING  

3.1 KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE 

I alle kommuner er det det politiske systemet i kommunen som til en hver tid har det 
overordnede ansvaret i kommunen og det administrative systemet har ansvar for å 
følge opp, planlegge og rapportere oppover til sine overordnede. 
Kommunestyret behandler planer av overordnet art gjennom kommuneplan, kommu-
nedelplaner og reguleringsplaner. 

Kommunestyret er i tillegg bevilgende myndighet og sitter dermed med ansvar for 
prioriteringer til trafikksikkerhetstiltak som skal gjøres i planperioden i kommunen. 

Plan- og utviklingsutvalget behandler saker som angår fysisk utforming, utvalget be-
handler områdeplaner og detaljreguleringsplaner. 

Driftsutvalget har ansvar for kommunens drift og vedlikehold, skoletransport og gjen-
nomføring i forhold til trafikksikkerhetstiltak som er innenfor budsjettrammene. 

3.2 RÅDMANNENS ANSVAR 



Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret i Fauske kommune. Og har 
med det ansvar for at systemtenkningen presentert i denne plan fungerer, også med 
tanke på sjekklistekontroll, rapportering og at dette følges opp innenfor alle enheter i 
kommunen. 
Rapporteringen opp til det politiske nivå bør integreres gjennom HMS- systemet og i 
årsrapporten. 

3.3 ENHET PLAN/UTVIKLING OG ENHET VVA 

Trafikksikkerhetsarbeid i sammenheng med fysisk planlegging gjøres av enhet 
Plan/utvikling, fra kommuneplan, gjennom områdeplaner og detaljreguleringsplaner 
og oppfølging av fysiske tiltak for trafikksikkerhet.  
 
En saksbehandler er oppnevnt som enhetens representant for trafikksikkerhetsarbei-
det i kommunen. Vedkommende har ansvar for å koordinere og videreformidle hen-
vendelser til sine overordnede om fysisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Det er 
også valgt en person for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.  
 
Enhet VVA har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Enheten 
har også ansvar for gjennomføring av utbedringer som blir vedtatt av politiske orga-
ner. Fra 2010 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for ansvaret for fylkesvegnettet 
(som nå består av det gamle fylkesvegnettet og riksvegene fra 1. jan.2010), samt 
gang og sykkelstier langs dette vegnettet i Fauske kommune. 

3.4 OPPVEKST- SKOLE- BARNEHAGE OG FORELDRE 

Enhetslederne for skoler og barnehager har ansvar for å følge opp kommunens tra-
fikksikkerhetsplan blant sine målgrupper. I skoler og barnehager har rektorer og be-
styrere det overordnede ansvar for opplegg og tiltak ved egen virksomhet. 
Det er normalt virksomhetens ledelse som trekker inn og holder kontakt med samar-
beidende ledd som: Trygg Trafikk, Politiet, Trafikkskoler, kursarrangører ol.  

3.5 HELSE OG VELFERD 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten tar opp temaet trafikksikkerhet med barn og 
foreldre ved helseundersøkelser. Fylkeslegen har retningslinjer mht. bilkjøring og 
bruk av legemidler som kan påvirke kjøreevnen. De allmennpraktiserende legene har 
meldeplikt til fylkeslegen om pasienter som bruker legemidler i doser som ikke aksep-
teres ved bilkjøring, og meldeplikt om pasienter som ikke fyller helsekravene til fører-
kort. 

3.6 LENSMANNSETATEN 

Fauske kommune har inngått en samarbeidsavtale men Fauske lensmannskontor, og 
samarbeidet forpliktelser på flere nivåer og omfatter politisk nivå, kommunalt lederni-
vå, barnehager, skoler, kultur, sosial/NAV, flyktningkontoret/voksenpedagogisk sen-
ter, barne- og familieenheten, frivillighetssentralen, eldrerådet og Fauske Videregå-
ende skole. 



3.7 LAG OG FORENINGER 

Fauske kommune sitter med en del erfaring etter å ha vært en del av Trygg Trafikks 
prosjekt, med å innføre rutiner innenfor reisepolicy hos lag og foreninger. 
Det vil være et naturlig mål å forsøke å formidle denne tenkningen og rutiner til alle 
kommunens lag og foreninger i løpet av planperioden, og søke tilbakemeldinger fra 
disse for å sikre at intensjonene blir fulgt opp og ansvar tatt av de ulike aktørene. 

3.8 HMS ANSVARLIG 

HMS- ansvarlige innenfor kommunen sitter på kunnskap og erfaring i slikt systemati-
sert arbeid som trafikksikkerhetsplanen legger opp til, og vil være en ressurs i slikt 
arbeide innenfor hver avdeling i kommunene. Og må derfor gis mulighet til å komme 
med innspill i prosessen med i å utarbeide gode rutiner for kontroller, registrering og 
rapportering m.m. 

3.9 ANDRE 

Publikum, nærmiljøutvalg, foreldre og naboer er også opptatt av trafikksikkerhet. Og 
disse gruppene sitter ofte med en følt utrygghet som kanskje ikke kommer til syne i 
den ulykkesstatistikken som brukes i denne planen, Det anses derfor som viktig at 
denne ressursgruppen vet hvor de skal henvende seg med sine forslag, og at disse 
henvendelsene havner på riktig plass slik at disse blir besvart og tatt hensyn til i 
kommunens trafikksikkerhetsarbeid. På en slik måte tror vi det kan skapes troverdig-
het rundt Fauske kommune som en «trafikksikkerhetskommune».  
 

3.10 TRAFIKKFAGLIG FORUM FAUSKE 

Trafikkfaglig  forum består av en  tverrfaglig gruppe som består av representanter 
fra: Statens Vegvesen, Fauske Kommune, skolene, Forsikring, trafikkskolene, 
NAF, Trygg Trafikk og Politiet. 

Forumets Formålsparagraf:  Er under revisjon 

 

Innbyggernes bruk av forumet:  avklares i deres neste møte 

Kommunens bruk av forumet:   avklares i deres neste møte 

 

4. REGISTRERINGER OG PROBLEMANALYSE 

Ulykkesstatistikken har i Fauske kommune i likhet med landet for øvrig hatt en positiv 
utvikling de siste 5 år, sett bort i fra ulykkesåret 2010, men tallene varierer relativt 
sterkt i antall drepte fra år til år, og det kan se ut til at det er et mønster i statistikken 
hvor det øker annethvert år uten at gruppa finner noe godt svar på dette. Riksveg 80 



med strekningen Strømsnes- Sagelva fremstår fremdeles som den vegstrekningen 
innenfor kommunegrensen som tar flest liv(figur 1). 

Ulykker på E6 og fylkesveger utgjør 81% av ulykkestallene og vi ser at det er spesielt 
sentrumsområdet som har flest ulykker med lettere personskader, men har hatt noen 
ulykker som har resultert hardt skadde nord og sør for sentrum.  

Ulykker på kommunal veg utgjør 9 % av de totale ulykkestallene hvis det ses bort fra 
de 5 % som er registret som ukjent 

Figur 1. 

 

4.1 KART OVER SKADDE OG DREPTE I FAUSKE KOMMUNE 2006 – 
2010 

Figur 2. 



 

 

(politirapporterte personskadeulykker) 
 

Rød kule = Drepte  

Gul kule = Alvorlig skadde   

Grønn kule = Lettere skadde 

Tallene og statistikkene er hentet fra Statens vegvesens STRAKS- register og går 
over perioden 2002 – 2011. 

 

 

 

 

 

4.2 ULYKKESSTATISTIKK 2002 – 2011 

Som i landet for øvrig er det de unge førerne mellom 15 og 24 som utgjør den mest 
ulykkes utsatte gruppen i kommunen(figur 3). Og møteulykkene og utforkjøringer re-



presenterer de mest vanlige ulykkestypene(figur 4), det er også disse som utgjør 
størst risiko for tap av liv og helse. 

 

Figur 3. Skadde og drepte fordelt på alder: 

 

 

Figur 4. Ulykkestyper i gjennomsnitt: 

 

 

 

 

 

Ulykkesmånedene: 

Hvis vi ser på når på året de fleste ulykkene skjer, ser det ut til at sommermånedene, 
med ferietiden og tiden frem mot jul og nyttår som den mest utrygge tiden å ferdes 



ute i trafikken på(figur 5), det kan se ut som om vegnettet og førerne ikke helt klarer 
av den økte trafikkmengden uten at risikoen øker betraktelig. 

Figur 5. Skadde/drepte fordelt på måned i Fauske kommune: 

 

 

 

 

5. TRAFIKKULYKKENES KOSTNADER 

 

3.9 Kostnader ved ulykker: 
 

De samfunnsøkonomiske kostnadene: 
 
 Trafikkulykker er beregnet til ca. 28 milliarder kr per år(Transportøkonomisk in-
stitutt 2007 – 1).  
Dette inkluderer kostnader ved de personskadeulykkene som ikke inngår i den offent-
lige statistikken, og forsikringsskader som er meldt til forsikringsselskapene. 
Når utgiftene fordeles på skadegrad og skadetilfelle, blir kostnadene som vist i tabell 
5.1. 
Følgende elementer er lagt til grunn ved beregning av skadekostnader (Transport-
økonomisk institutt 2007 – 2): 
 

• Medisinske kostnader som er relatert til medisinsk behandling av personska-
der som følge av ulykker, inkludert transport fra ulykkessted og kostnader til 
hjelpemidler og/eller medikamenter som varig skadde må bruke. 
 
• Materielle kostnader ved reparasjon eller erstatning av materiell som er 
skadd ved ulykker. 
 



• Administrative kostnader, knyttet til administrativt arbeid som oppstår som 
følge av ulykker, der skademeldingsbehandling til forsikringsselskap utgjør en 
stor del. 
 
• Kostnader ved tapt produksjon, ved at skadde personer er fraværende fra 
arbeid, ved livsvarig skade eller ved at skadde forlater arbeid eller bare kan 
arbeide redusert. 
 
• Økonomisk verdsetting av tap av liv og helse 

 
Tabell 5.1 Ulykkeskostnader for ulike skadegrader i 
2009-priser (Kilde: Statens vegvesen) 
Skadegrad Kostnad (kr. per tilfelle) 

1 drept 33 072 000 
 

1 hardt skadd 9 734 000 
 

1 lettere skadd 998 400 
 

 
Kostnadene innenfor kommunegrensen: 
 
Tallene er hentet fra forsikringsbransjens egen felles registreringsbase, og gjelder 
Fauske kommune 2007 til 2011. 
 
Erstatningsbeløp i kroner fordelt på kjøretøytype og kommune:  
 

 Sum Fauske 

Personbil m.v. (under 3,5t) 53 783 000 53 783 000 

Lastebil m.v. (over 3,5t) 7 264 000 7 264 000 

Buss (over 3,5t) 22 000 22 000 

Moped 486 000 486 000 

Lett motorsykkel     

Tung motorsykkel 3 949 000 3 949 000 

ATV   - 

Snøscooter 133 000 133 000 

Andre kjøretøyer 4 607 000 4 607 000 

Ukjent 15 000 15 000 

Total 70 259 000 70 259 000 

 

Det er altså betydelige beløp som utbetales årlig, som ved en atferdsendring hos 
trafikantene eller andre tiltak har et stort potensiale til reduksjon.   
 

6. ÅRSAKEN TIL ULYKKENE 

 



Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har gjennom granskning av de alvorligste 
ulykker (2005 – 2008) konkludert med at i de aller fleste alvorlige ulykker er trafikan-
tens egne feilhandlinger som er hovedårsaken til ulykkene. Disse feilhandlingene 
kommer som regel ab bevisste brudd på trafikkreglene gjennom for eks manglende 
førerdyktighet, brudd på fartsgrensen, ruspåvirkning og tretthet. I tillegg kunne ska-
deomfanget vært betydelig redusert ved bruk av påbudt personlig verneutstyr.  
I 28 % av ulykkene var vegmiljøet en medvirkende årsak.  
 

7. KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 

Kommunen har satt seg som mål å bli godkjent som en «Trafikksikkerhetskommune», i forhold 
til de krav som settes for slike kommuner gitt av Fylkeskommunen i samarbeid med Trygg Tra-
fikk. 

7.1 AREALPLANLEGGING 

Trafikksikkerhet er et viktig element i all kommunal planlegging. Arealpolitikken i 
kommunene har stor innvirkning på transportbehovet. Det er trafikken mellom hjem, 
skole, arbeid, handel og fritidsaktiviteter som utgjør hovedtrafikken i hverdagen. 
Fauske har en stor utfordring i at E6 går gjennom sentrum, det medfører stor gjen-
nomgangstrafikk og overbelastning i ferietiden om sommeren og ved julehandelen i 
desember. 

I forbindelse med arealplanlegging er boliglokalisering og skoleveier, avkjørselspro-
blematikk i forhold til fartsgrenser, trafikkseparering og tilgjengelighet for funksjons-
hemmede, temaer som blir vurdert i forbindelse med planarbeid.  

Universell utforming er et krav i all planlegging og utforming, og inngår i den nasjona-
le hovedmålsettingen.  

7.2 UTEAREALER VED SKOLER OG BARNEHAGER  

Som en del av kommunens folkehelsearbeid er det igangsatt prosjekter; helsefrem-
mende skole og helsefremmende barnehage. Kampanjen «Aktiv skolevei» ble høs-
ten 2011 gjennomført ved en av skolene. Målet for kampanjen var å begrense tra-
fikkbelastningen i skolens nærområder og å øke foreldrenes bevissthet om sin rolle i 
trafikkopplæringen, samtidig som elevene ville få mer fysisk aktivitet og trafikktrening. 

De fleste skolene i Fauske har busstransport av elever til skolen, mange barn kjøres 
også til og fra barnehage og skole. Det er en utfordring å tilrettelegge og sikre forhold 
knyttet til barnehage- og skoletransport.  

7.3 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 

Trafikksikkerhetsplanen vil være utgangspunkt for søknader om TS-midler til fysiske 
tiltak i kommunen. Planen vil også være retningsgivende for planlegging og hold-
ningsskapende arbeid på bredt grunnlag i kommunen. 



Trafikksikkerhetsplanen vil dessuten være grunnleggende for ansvarsfordelingen og 
rapportering til sentrale myndigheter i kommunen. 

Rutiner og sjekklister vil være meget sentrale i gjennomføringen av planens målset-
ting og tiltak. Dette vil og må gjelde alle kommunens enheter og avdelinger. Med 
andre ord ”alle ansatte”. 

 

8. PLANLAGTE TILTAK I PLANPERIODEN 

Vi har valgt å skille de nødvendige tiltak i tre grupper, siden kommunen ikke har noen beslut-
ningsrett over fylkes- og nasjonale veger ser vi viktigheten i å prøve å påvirke prioriteringer i 
bestemmende organer, herunder fylkeskommunen i sitt plan og prioriteringsarbeidet. Og skil-
ler derfor tiltakene mellom påvirkende tiltak, kampanjer rettet mot adferd og holdninger- og 
fysiske tiltak planlagt gjennomført i perioden.  

8.1 PÅVIRKENDE TILTAK 

1. Arbeide for å få til en utbedring av strekningen Strømsnes – Sagelv, prioritert 
og fremskyndet i tid, og innenfor vegpakke Salten 2b. 

2. Utrede omlegging av Rv80 og E6 utenfor Fauske sentrum. 

3. Planfritt kryss og gang-/sykkelvei nord for Fauske sentrum. 

4. Sikker kryssing av Rv80 vest for Fauske sentrum ved Erikstad.  

5. Etablering av rundkjøring og fortau på E6 ved Scania mot handelsparken 

 

 

8.2 KAMPANJER OG HOLDNINGSARBEID 

 

1. I løpet av planperioden oppnå sertifisering som en «trafikksikker kommune», 
og dermed få tilgang til NFTU’s sikkerhetsmidler for ytterligere sikkerhetstiltak 
innen kommunen. 

2. I løpet av perioden kunne tilby opplæring av ansatte innenfor helsesektoren, 
som bruker bil daglig i sitt virke, samt etablere rutiner for bruk av kommunens 
biler. 

3. I løpet av perioden skal det innføres regler for reiser og transport i kommunal 
regi, samt at det skal arbeides med å påvirke lag og foreninger til å innføre ru-
tiner innenfor reisepolicy. 

4. Innføre systemtenkning i kommunens planverk rundt trafikksikkerhet med føl-
gende underpunkter: 



a) Utarbeide sjekklister for trafikksikkerhetsarbeid i alle en-
heter 

b) Enhetene/avdelingene har selv ansvar for å utarbeide eg-
ne sjekklister og rutiner for sitt område og arbeid. 

c) Trafikksikkerhetsarbeid inngår som en del av den årlige 
vernerunden i HMS systemet, med nødvendige sjekk-
punkt. 

d) Enhetene må årlig rapportere om trafikksikkerhetsarbeid i 
kommunens styringssystem, og følge dette opp i årsrap-
porteringen. 

e) Rådmannen får ansvar for å oppsummere dette i rappor-
teringen til det politiske nivå. 

f) Avvik må lukkes snarest mulig og tilbakemeldes. 

g) Større avvik som krever økonomisk bevilgning, rapporte-
res opp til det politiske nivå for vurdering og behandling. 

h) Fysiske tiltak må behandles en gang årlig på bakgrunn av 
ikke gjennomførte tiltak, samt nye innkomne tiltak, og må 
legges fram for politisk nivå for vurdering og prioritering. 

 

 

8.3 FYSISKE TILTAK 

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK: 

Oppgave Merknad 

Fortau Grønnåsveien (Hauanbrua – kryss grønn-
åsveien) 

Stor og økende trafikk av 
gående, syklende og kjø-
rende trafikanter 

Trafikksikker skole: 
- Planlegging av gang og sykkelvei mellom 

Rv80 og Valnesfjord skole 
-  
- Etablering av forbindelsesveg mellom 

Øverveien og Rv830 i Sulitjelma 

-  
- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-

hage og skole  

Alle delprosjektene skal 
legge til rette for skole-
veg 

Gatelys på nedre Leivset 
 

Skoleveg 

 



8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK: 

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tiltak som har behov for hoved-
prioritering, og vil legges frem som en forberedt sak for behandling på politisk 
nivå og straks innlemmes i denne plan for perioden. 

Oppgave Merknad 

  
 

8.3.3 UPRIORITERTE TILTAK  

Omprioritering av tiltak kan gjøres hvert år i en forberedt sak til politisk nivå. 

Oppgave  Merknad 

 Planlegging av forlengelse av gang- sykkelvei 
langs Erikstadveien (fra Helskarveien til Bade-
strandveien) 
 

 

Planlegging av fortau langs Nyveien mellom Rv80 
og Kirkeveien 
 

 

Planlegging av gang- sykkelvei fra Fauske Lysverk 
til samlevei på Hjemås 
 

 

Planlegging av gang- sykkelvei fra Strømsnes sen-
trum til Hageneshaugen 

 

 

 

9. HANDLINGSDEL 

1. Tiltaksfordeling og gjennomføringsfrister 

2. Ansvars og oppgavefordeling på ulike nivåer 

 

9.1 POLITISK NIVÅ 

Oppgaver Tid / Frister 

1. Det politiske nivå har overordnet myndighet og 
ansvar for prioriteringer og bevilgninger til trafikk-
sikkerhetsarbeid og tiltak. 

Årlig 

2. Det politiske nivå har også ansvar for at trafikk-
sikkerhetstiltak er innarbeidet i alle planer som 
godkjennes. 

Kontinuerlig 



3. Som overordnet myndighet og vegeier har det 
politiske nivå ansvar for å prioritere og gjennom-
føre trafikksikkerhetstiltak på eget vegnett. 

Kontinuerlig 

4. Som overordnet myndighet har det politiske nivå 
ansvar for å øve påtrykk mot overordnede veg-
myndigheter for gjennomføring av trafikksikker-
hetstiltak på fylkesveger og riksveger. 

Kontinuerlig. 

 

9.2 RÅDMANNEN 

Oppgave Tid / Frist 

1 Rådmannen har det overordnede administrati-
ve ansvaret for gjennomføring av ”systemtenk-
ningen” i trafikksikkerhetsplanen. 

Kontinuerlig 

2. Rådmannen har ansvar for at trafikksikker-
hetsarbeid blir en del av kommunens ”styrings-
system og rapportering”. 

Årlig 

3. Rådmannen har ansvar for at ”sjekkliste-
kontrollen” blir fulgt opp gjennom kommunens 
årlige vernerunde i HMS systemet. 

Årlig 

4. Rådmannen har ansvar for iverksetting av ved-
tatte tiltak innen trafikksikkerhetsarbeid. 

Kontinuerlig 

5. Det er rådmannens oppgave å fremme forslag 
på tiltak og bevilgninger i økonomiplanen hvert 
år. 

Årlig 

6. Det påhviler også rådmannen et overordnet 
ansvar for at trafikksikkerhets- arbeid med jev-
ne mellomrom settes på ”agendaen” i kommu-
nens lederforum. 

Kontinuerlig 

7.  Rådmannen har ansvaret for at rollen som 
”Barnas talsmann” blir godt ivaretatt i kommu-
nen. 

Kontinuerlig 

  

9.3 BARNEHAGER 

Oppgaver Tid/frister 

1 Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller.  

Årlig 

2. Gjennomføre barnehagens opplæringsplan i 
trafikksikkerhet Tarkus i barnehagene. Tarkus 
består av 12 temaer; Tarkus og vennene hans 
i trafikken, på lekeplassen, pass på i trafikken, 
på vei til barnehagen, husk bilbelte, sammen i 

Kontinuerlig 



trafikken, sykle med hjelm, å vente og å gå, 
reise med buss, bruk refleks, trafikk om vinte-
ren, vinter på lekeplassen. 

3.  Innføre ”hjelmpåbud” for syklende til barneha-
gen.  

2012 

4. Overvåke trafikkbildet ved barnehagen og 
melde avvik til overordnet myndighet. 

Kontinuerlig 

5.  Drøfte ”trafikkbildet” og trafikksikkerhet med 
foreldrene. 

Årlig 

 
 

9.4 SKOLENE 

Oppgavene Tid/frist 

1  Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller. 

Årlig 

2. Gjennomføre skolens opplæringsplan i trafikk-
sikkerhet: 

               • Kunnskapsløftets målsetting i skolene 
               • Egen opplæringsplan for hvert trinn 

 

Årlig 

3.  Innføre ”hjelmpåbud” for syklende til skolen 2012 

4. Overvåke trafikkbildet ved skolen og melde av-
vik til overordnet myndighet. 

Kontinuerlig 

5.  Drøfte ”trafikkbildet” rundt skolen og trafikksik-
kerhet generelt med foreldrene (FAU). 

Årlig 

 

9.5 HELSE OG OMSORG 

       

Oppgavene Tid/frist 

1 Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller. 

Årlig 

2. Gjennomføre kontinuerlige kontroller av enhe-
tens offentlige kjøretøyer. 

Kontinuerlig 

3. Ta initiativ til ”kjørekurs – trafikksikkerhetskurs” 
annethvert år. 

Annethvert år 

4.  Lage retningslinjer for bruk og kjøring med of-
fentlige kjøretøyer. 

2012 

5. Overvåke trafikkbildet ved kommunens institu-
sjoner og melde avvik til overordnet myndighet. 

Kontinuerlig 

 
 



9.6 PLAN/UTVIKLING  

 

Oppgavene Tid/frister 

1 Enhet Plan/utvikling har ansvar for saksbe-
handling av planarbeid og tiltak innen kommu-
nens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kontinuerlig 

2 Enheten skal ha gjennomført en søknads runde 
på TS-tiltak i kommunen. 

Årlig innen 1. juni 

3 Enheten har et planleggingsansvar der trafikk-
sikkerhetstiltak blir vektlagt i alle planer som 
legges fram. 

Kontinuerlig 

4 Enheten har også et ansvar for å påpeke ”kri-
tiske” tilfeller innen trafikksikkerhetsarbeidet. 

Kontinuerlig 

5 Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller.  

 

Årlig 

  
 

 

 

9.6.1 ENHETENS GJENNOMGÅENDE TILTAKSLISTE FOR SAMORDNINGS- OG PLAN-
LEGGINGSTILTAK. 

Oppgave Tid/frist 

1 Spredt boligbygging må ikke skje på bekostning 
av krav til sikre skoleveger. 

Kontinuerlig 

2 Fartsgrensen på fylkesvegnettet bør følge 
VAV’s normer. 

Kontinuerlig 

3 Det legges til rette for at lekeplasser kan oppar-
beides samtidig med nye boligområder.  

Ved utbygging av boligfelt 

4 Universell tilgjengelighet. Kontinuerlig 

5 Neste rullering av trafikksikkerhetsplanen Hvert 4. år/2016 

6 Oversikt over bygde/ planlagte og manglende 
gang/ sykkelveier. 

2012 

7 Årlig søknadsrunde på TS-tiltak. Årlig 

 

9.7 ENHET VVA  



Oppgave Tid/frist 

1 Enhet for VVA har det kommunale ansvar for til-
syn og vedlikehold på kommunens vegnett. 

Kontinuerlig 

2 Enheten har som oppgave å gjennomføre vedli-
keholds-  og utbedringstiltak som blir vedtatt på 
politisk nivå. 

Kontinuerlig 

3 Det påhviler også enheten å fremme forslag og 
bevilgninger på nødvendige TS-tiltak til politisk 
nivå. 

Årlig 

4 Følge opp kommunens styringssystem og sjekk-
listekontroller.  

Årlig 

5 Opprettholde siktlinjer (snømåking/hekk m.m.).  
 

Kontinuerlig 

 

 

 

9.7.1 ENHETENS GJENNOMGÅENDE TILTAKSLISTE PÅ KOMMUNALT VEGNETT. 

Oppgave Frist 

1 Brøyting og strøing av veger.  Daglig ved behov 

2 Vårrydding/ fjerning av sand og grus i sentrum.  Innen 17. mai 

3 Vårrydding/ fjerning av sand og grus i utkantene.  Innen 17. mai 

 

9.8 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LENSMANNSETATEN OG KOM-
MUNEN  

 

Nivå Sted/enhet og an-
svar 

Oppgave Tid/frister 

1 Politisk Formannskapet 

Ansvar: Ordfører 

Redegjøre for planer 
for inneværende år 

(Trafikksikkerhet) 

Første møte etter 
ferien 

2 Kommu-
nalt lederni-
vå 

Møte med: Råd-
mann, Kommunal-
sjefer og utpekte 
enhetsledere 

Ansvar: Rådmann 

Tema avtales før 
hvert møte 

(trafikksikkerhet) 

Årlig i februar og 
september 



3 Enhetsnivå Skolene og barne-
hagene 

Refleksdemonstrasjon 
sammen med faglig 
trafikkforum Fauske 
for 2. klassinger i 
kommunen 

Årlig, hver høst 

Oktober/november 

 

 

10. FINANSIERING, OPPFØLGING OG RAPPORTE-
RING  

10.1 FINANSIERING 

Det blir i den årlige økonomiplanen viktig og prioritere midler til trafikksikkerhetstiltak 
som kommunen ønsker gjennomført innenfor planperioden, og kanskje spesielt de 
første årene, til rutinene for et godt trafikksikkerhetsarbeid er vel etablert. 
Kommunen må også fortsette sine gode rutiner i forhold til søknad om fylkeskommu-
nale TS-midler til utbedring eller sikring av kommunale veger eller områder, med prio-
ritet rundt barn og skole. Og prøve å påvirke på veg der fylket gjennom Statens Veg-
vesen har det finansielle ansvaret. 
For å få igangsatt utbygging finansiert av fylket, kan det være nødvendig at kommu-
nen selv tar de innledende kostnadene til planlegging og prosjektering av de områder 
hvor utbedringene ønskes gjennomført, for å oppnå høyere prioritet av fylket. Dette 
på grunn av fylkeskommunens rutiner i forhold til tildeling av slike midler.  
Neste korsveg for tildeling av midler som faller utenfor TS-midlene blir gjort av fylkes-
kommunen i 2015, og det kan være viktig at kommunen legger planer og strategier 
for å påvirke prioriteringer som skal gjøres da. 
I alle tiltak som ønskes gjennomført kan det bli satt krav til en kommunal egenandel. 

10.2 OPPFØLGING OG RAPPORTERING 

Handlingsplanen legger opp til at trafikksikkerhetsarbeidet i løpet av perioden blir en 
del av kommunens daglige rutiner, og det ansvaret må bæres av alle de ulike aktøre-
ne og lederne innenfor sitt område, slik at tiltak blir iverksatt for å få etablert rapporte-
ringsrutiner som er integrert i kommunens styringssystemer og HMS-rutiner. 
Kommunens ansatte bør gå foran som gode eksempler som aktører i lokaltrafikken, 
slik at arbeidet i det å bli ansett som en «Trafikksikker Kommune», merkes av kom-
munens befolkning og ikke bare fremstår som tomme ord. 
Innbyggernes opplevelse av utrygghet i forhold til lokaltrafikken varierer gjennom livet 
fra det å være barn til ungdom og voksen og det å måtte sende sine egne barn ut i et 
stadig voksende trafikkmiljø. De eldre og de funksjonshemmedes daglige vansker 
ved ferdsel i lokaltrafikken må heller ikke glemmes av, men at vi i felleskap jobber for 
en kommune det virkelig føles trygt og bo i uansett hvor vi befinner oss i livet.  
Trafikksikkerhetsplanen er ment som et fundament for en slik trygg utvikling av tra-
fikkmiljøet i Fauske kommune i tiden fremover. 
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 JournalpostID: 17/14603     
 Arkiv sakID.: 17/3065 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
090/17 Formannskap 24.10.2017 
091/17 Kommunestyre 02.11.2017 

 
 
Avvikling av  kommunal heimevernsnemnd og forslag til representanter til 
heimevernsnemnd på distriktsnivå 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Den kommunale heimevernsnemnda avvikles fra 1. juli 2017.  
 
Som forslag til representanter i heimevernsnemnder på distriktsnivå foreslås: 

· …………………. 

 
 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
Behandling: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
FOR- 090/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i 
formannskapet. 

 

 
Vedlegg: 
14.09.2017 Avvikling av kommunale heimevernsnemder 1359909 

18.09.2017 E-post 1359910 

28.09.2017 Valg av heimevernsnemnd for perioden 2015 - 2019(210216)(1) 1361075 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret oppnevnte i sak 52/16 kommunal heimevernsnemnd for perioden 2015 – 2019. 
 
De kommunale heimevernsnemndene skal nå legges ned og erstattes med heimevernsnemnder på 
distriktsnivå, jf. lov og forskrift fastsatt i kgl.res. datert 16. juni 2017. Kommunene gis mulighet til å stille 
med representanter i nemndene. 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Postboks 8126 Dep. 23 09 80 00 seniorrådgiver Bjørn Ganger 
0032 Oslo 

Glacisgata 1 
Oslo  

 
E-postadresse: 
postmottak@fd.dep.no 

 
Webside: 
www.regjeringen.no/fd 

 
Org.nr.: 
972 417 823 

Seksjon for virksomhetsutvikling 

 

 

 

 Ifølge liste  
  
    

 
 
 
 
 

 Deres ref.:  Vår ref.: Dato:  

 2017/1481-1/FD III 2/BGG 31.08.2017 

 
Avvikling av kommunale heimevernsnemder 
 
Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 
102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven. 
 
Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og 
forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale 
heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på 
distriktsnivå. Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift 
om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet § 2. 
 
Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. 
juli 2017. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anders Melheim (e.f.) 
ekspedisjonssjef 

Frode Halgunset 
avdelingsdirektør 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 

Vedlegg: 
1 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder 



Fra: Postmottak@fd.dep.no 
Sendt: torsdag 14. september 2017 12.38 
Til: Postmottak 
Emne: Saksdokument fra Forsvarsdepartementet 
Vedlegg: Avvikling av kommunale heimevernsnemder.PDF; Avvikling av 

kommunale heimevernsnemnder.PDF 
 

Forsvarsdepartementet 

Vår ref:      2017/1481 - 1 
Dato:         31.08.2017 

 

Avvikling av kommunale heimevernsnemder 
 
 
 
 
Hilsen 
 

Forsvarsdepartementet, 
postmottak@fd.dep.no 

mailto:postmottak@fd.dep.no


 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/12149      

      Arkiv sakID.:   15/2347  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    052/16 KOMMUNESTYRE Dato:  12.11.2015 

 

 

 

VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN 2015 - 2019 

   

 
Vedlegg: K-sak 23/12 

 

Sammendrag: 
 

Heimevernsnemnda er en lovpålagt statlig nemnd på kommunenivå, jf. forskrift til lov om 

heimevernet pkt. 22. 

 

Kommunestyret skal etter forskrift til lov om heimevernet pkt. 23 velge 2 medlemmer med 

varamedlem til heimevernsnemnda. Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas 

medlemmer. 

Nemnda har i tillegg ett medlem fra den lokale politimyndighet. 

 

Etter kommunelovens § 35.4 holdes valg av medlemmer av nemnder som forholdsvalg når minst 

ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 

 

Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. 

 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 2 medlemmer med varamedlem til 

heimevernsnemnda for perioden 2015 – 2019. 

 

 

KOM-052/16 VEDTAK-  12.11.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk fremmet følgende omforente forslag: 

Per Gunnar Skotåm  (R) 

Erling Skagen (AP) 

 

Vara: Sverre Hagen (FL) 

 Maria Dønnestad (SV) 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som medlemmer i heimevernsnemnd for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Per Gunnar Skotåm, Simonsborgbakken 12, 8230 Sulitjelma   (R) 

 Erling Skagen, Nystadvn. 19, 8215 Valnesfjord    (AP) 

 



Som varamedlemmer ble følgende valgt: 

 Sverre Hagen, Linerlevn. 16, 8207 Fauske     (FL) 

 Maria Dønnestad, Sisikvn. 19D, 8207 Fauske    (SV) 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Maria R. Dønnestad Sisikvn. 19D 8207 FAUSKE 

Sverre Hagen Linerlevn. 16 8207 FAUSKE 

Erling J. Skagen Nystadvn. 19 8215 VALNESFJORD 

Per-Gunnar Kung Skotåm Simonsborgbakken 12 8230 SULITJELMA 

Sør-Hålogaland HV-distrikt 

14 

Postboks 800 2617 LILLEHAMMER 
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Sak nr.   Dato 
091/17 Formannskap 24.10.2017 
092/17 Kommunestyre 02.11.2017 

 
 
Søknad om fritak fra politiske verv - Madeleine Johnsen Holmvik 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.10.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Madeleine Johnsen Holmvik innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 
2. november 2017. 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i oppvekst- og 
kulturutvalget: 

· Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Madeleine Johnsen Holmvik innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 
2. november 2017. 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i oppvekst- og 
kulturutvalget: 

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

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) forslo: 
Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i oppvekst- og kulturutvalget: 

· Trine Nordvik Løkås 

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

 
FOR- 091/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Madeleine Johnsen Holmvik innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 
2. november 2017. 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i oppvekst- og 
kulturutvalget: 



· Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 

 
Vedlegg: 
05.09.2017 Søknad om fritak fra verv 1359044 

13.09.2017 Oversikt over verv - Madeleine Holmvik 1359776 
 
Sammendrag: 
Madeleine Johnsen Holmvik har søkt om fritak fra politiske verv grunnet flytting ut av kommunen. 
 
Etter kommunelovens § 15 første ledd trer den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, endelig ut av dette. Hvis vedkommende flytter tilbake innen 2 år, har han rett og plikt til å 
tre inn i vervene igjen. 
 
Etter kommuneloven § 16 tredje ledd skal det velges nytt medlem. Organet skal suppleres fra den 
samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig 
velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Madeleine Holmvik <holmvik_madeleine@hotmail.com> 
Sendt: 31. august 2017 20:42 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fritak 
 
Hei. 
 
Jeg ber om fritak fra de verv som jeg er med i på grunn av at jeg har flyttet til Oslo.  
 
 
 
Mvh 
 
Madeleine Holmvik 
Sendt fra min iPhone 



OPPVEKST OG KULTURUTVALG 
Som medlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende 
valgt: 
1. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske   (FL) LEDER 
2. Gro Anita Olsen, Oppigardvn. 8, 8200 Fauske    (FL) NESTLEDER 
3. Torill Hagen Fossum, Kosmovn. 59, 8215 Valnesfjord  (FL) 
4. Arnt Pedersen, Kopparvn. 2, 8208 Fauske    (H) 
5. Valter Jacobsen, Myrvn. 21, 8206 Fauske    (AP) 
 
Som varamedlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2015 – 2019 ble 
følgende valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma   (FL) 
2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkvn. 17, 8215 Valnesfjord  (FL) 
3. Ørjan Olsen, Sisikvn. 19 D, 8207 Fauske    (SV) 
4. Anne Helene Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske   (R) 
5. Kjellaug Marie Strøm, Liavn. 10 B, 8210 Fauske   (FL) 
 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Hilde Nystad, Postboks 12, 8201 Fauske    (V) 
2. Audun K. Jonassen, Høgstvn. 8, 8200 Fauske    (KRF) 
3. Marianne Tverå, Balmigt. 13, 8208 Fauske    (H) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 Fauske (AP) 
2. Victoria Stenvold, Måkevn. 7, 8207 Fauske   (AP) 
3. Madeleine Johnsen Holmvik, Storgaten 105 C, 8200 Fauske (AP) 
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