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Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
12.10.2017 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 12.10.2017 1362063 

09.11.2017 Møteprotokoll O7-17_OFF 1364614 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Møtedato: 12.10.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2017 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 
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Medlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Nils-Christian Steinbakk FL 
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Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Nils-Sture Bringsli (FL) innvilget permisjon til og med sak 53/17. 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 12.10.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst og kulturutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
049/17 Godkjenning av møtebok  

050/17 Referatsaker i perioden  

051/17 Barnas idrettsdag - Fauske videregående skole  

052/17 Eksamensresultater 2017  

053/17 Ny rammeplan for barnehagen  

054/17 Orienteringssak skole  

055/17 Årsrapport 16/17 TIMS  

056/17 Årsrapport PPT 16/17  

057/17 Orienteringssak: Sulitjelma barnehage - Framdrift  

058/17 Orienteringssak: Vestmyra barnehage (hvit) - Framdrift  

059/17 Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 3 
 

049/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2015 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 049/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2015 godkjennes. 

 
 
 
050/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 050/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
051/17: Barnas idrettsdag - Fauske videregående skole 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Søknaden avslås. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Side 4 
 

 
OPKU- 051/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden avslås. 
 
 
 
052/17: Eksamensresultater 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 052/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
053/17: Ny rammeplan for barnehagen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 053/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
054/17: Orienteringssak skole  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Side 5 
 

 
OPKU- 054/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
 
 
055/17: Årsrapport 16/17 TIMS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 055/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
056/17: Årsrapport PPT 16/17 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 056/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
057/17: Orienteringssak: Sulitjelma barnehage - Framdrift 
 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Saken tas til orientering. 



Side 6 
 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 057/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
 
 
058/17: Orienteringssak: Vestmyra barnehage (hvit) - Framdrift 
 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Saken tas til orientering. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 058/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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Sak nr.   Dato 
061/17 Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport oktober 2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

 
Kommentarer: 
Barneverntjenesten er fortsatt preget av presset kapasitet. En medarbeider er 80 % 
sykemeldt. Barnevernleder avsluttet sitt arbeidsforhold i Fauske kommune den 20.oktober og 
u.t er konstituert i påvente av ny ansettelse. 
 
Fauske den 02.11.17 
 
Renate Stene 
Fungerende barnevernleder 

 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 

Siste måned: 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

9 10 Hittil i år: 159 153 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

2 3 Hittil i år: 47 26 

Undersøkelser innledet: 
 

17 8 Hittil i år: 105 120 

Undersøkelser sluttført: 
 

17 20 Hittil i år: 103 116 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

11 18 Hittil i år: 75 90 

Status pr 31.10.17      

Venter på undersøkelse: 
 

8 3   

Under undersøkelse: 
 

25 35   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt 

 
 
 

0 0   

Tiltak pr 31.10.17 I hjemmet Utenfor hjemmet 

Barn med hjelpetiltak: 
 

69 55 0 5 

Barn med omsorgstiltak: 
 

  22 24 

Andre plasseringer: 
 

  3 1 

Ettervernstiltak: 
Etter fylte 18 år til 23 år 

2  6 5 

Totalt: 
 

71 55 31 35 

 

FAUSKE KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 

OKTOBER  2017 
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Betalingsregulativ 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Vedlegg: 
08.11.2017 Betalingsregulativ 2018 1364479 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i budsjett 2018 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 
deflator i statsbudsjettet på 2,6 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Enhet kultur: 
 
Sulitjelma Bad gjenåpnet høsten 2017 etter driftsstans siden 2014. Priser for Sulitjelma Bad for 2017 er 
framregnet med samme utvikling som Fauskebadets prisjusteringer. 
 
 
Enhet skole: 
 
Leie av skolebygg 
Leie av skolebygg i forbindelse med aktiviteter knyttet til barn og ungdom under 18 år er fortsatt 
betalings fritt.. Leietakere av skolebygg må ta vare på avfall, og sørge for tilfredsstillende renhold av de 
leide lokalene. Dersom leie av skolelokaler krever at kommunens personell  må jobbe ut over ordinær 
arbeidstid, må merkostnadene dekkes av leietaker, uansett målgruppen for leie.   
 
SFO satser 
SFO satsene er foreslått økt med 2,6 %, i tillegg er det foreslått en økning på kr 100,- pr måned for sats 1 
og en økning på kr 200,- pr måned for sats 2. Satsene for bruk av sommer SFO er økt med 2,6 %. 
Økningen er lagt inn i budsjettet som tiltak på kr 340 000,- i merinntekt knyttet til brukerbetaling SFO. 
Det er store forskjeller på kostnadene knyttet til SFO i Norge, gjennomsnittet for en SFO plass er her 
2408,-. På Fauske er kostnadene for en SFO plass 1576,- pr måned. Ved å øke satsen til  kr 1735 pr 
måned ligger vi fortsatt langt under gjennomsnittet i landet for øvrig.  



 
Voksenpedagogisk 
De er lagt til betalingssats for gjennomføring av statsborgerprøven på kr 600,- Andre kommuner tar også 
betalt for denne testen og kostnaden ligger på mellom 600,- og 700,- for denne prøven.  
 
 
Enhet Helse: 
 
Trygghetsalarm tildeles nå som et tiltak etter lov om helse-og omsorgstjenester. Tjenesten er gratis fra 
01.07.17. 
 
 
Enhet Barnehage: 
 
I statsbudsjettet for 2018 fremgår det følgende:  
 
Maksimal foreldrebetaling i barnehagene økes med 110 kroner per måned utover lønns- og prisvekst 
(realvekst). Maksimal foreldrebetaling blir kr 2 910,– per måned. Siden realveksten reduserer behovet 
for kommunal finansiering gjennom frie inntekter, reduseres rammetilskuddet til kommunene med 0,3 
mrd. kr. Hvordan dette vil slå ut for enkeltkommuner vil trolig variere noe.  
 
 
Enhet Plan: 
 
Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. med hjemmel i matrikkelloven 
Det er foretatt en økning for behandling av reguleringsplaner med ca 25 %. Fauske kommune har kun 
gebyr for planbehandling, men ikke tatt høyde for tidsbruken i forbindelse med oppstartsmøte, samt 
forberedelse og etterarbeid for slike møter. For å unngå flere oppdelinger i gebyrregulativet er dette 
lagt inn i de enkelte postene som er og har vært tidligere.  
 
Gebyr for behandling av private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ endringer 
Økning for kart og oppmåling er på 30 %, dette for å få en tilnærmelses vis full dekning i forbindelse med 
selvkostprinsippet. Selv med 3 0% økning vil man fortsatt ikke klare å oppnå balanse i 
selvkostregnskapet, da burde økningen vært over 60 %.  
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

BETALINGSREGULATIV 2018 
 

Vedtatt i kommunestyre **.**.2017 – Sak **/2017  
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1. Betalingssatser Kultur og Idrett 
 

 

  

*Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha 
gratis lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning.
* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.
*Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.
Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt 
spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen.

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Helse- og sosialsenter Bygdekafe/strikkekafe o.l. pr døgn 650 670

(kafe) Valnesfjord Konfirmasjoner/barndåp pr døgn 650 670
Lags-/foreningsaktivitet voksne pr døgn 126 130
Fra kommunen pr døgn 2370 2430
Utenfor kommune pr døgn 7145 7330

Teletunet Voksne pr måned 728 747
Ungdomsklubblokaler Valnesfjord og Fauske pr time 98 101
Gymnastikksaler Trening voksne pr time 97 100
Idrettshall Trening voksne samt brukere pr time 233 239

andre kommuner 1/1
Trening voksne samt brukere pr. time 108 111
andre kommuner 1/3
Trening voksne samt brukere pr time 195 200
andre kommuner 2/3
Videregående skole - pr time
undervisning 1/3 - leien
reguleres fra skolestart
Arrangementer pr døgn 5421 5562
Grunnskolene Årsbasis 347813 356856
Leie av lagerplass kaldlageret pr mnd/pr m2 77 79

Vestmyra barnehage Ballettsal pr time 158 162
Squashhall pr time 81 83
Treningssal (Karate) pr time 0 0

Fauske kino
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Fauskebadet Billettpris voksne 98 100
Billettpris barn 35 36
Billettpris studenter 72 74

Klippekort/halvårskort Billettpris familie 205 210
og årskort kan brukes Billettpris honnør 82 84
i begge bad Billettpris kulturkortet 72 74

Klippekort voksne 12 klipp 938 962
Klippekort barn 12 klipp 410 421
Klippekort studenter 12 klipp 707 725
Klippekort honnør 12 klipp 758 778
Grupper over 10 personer voksne pr pers 72 74
Grupper over 10 personer student pr pers 72 74
Grupper over 10 personer barn pr pers 30 31
Årskort voksne 2740 2811
Årskort barn 1000 1026
Årskort studenter 1805 1852
Årskort honnør 2090 2144
Årskort familie 1+1 3685 3781
Årskort familie  2+2 6315 6479
Halvårskort voksne 1825 1872
Halvårskort barn 750 770
Halvårskort studenter 1202 1233
Halvårskort honnør 1415 1452
Halvårskort familie (Ny) 1+1 2420 2483
Halvårskort familie (Ny) 2+2 4215 4232
Leie av terapibasseng pr gang 670 687
Leie av svømmebasseng pr gang 670 687
Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime 445 457
25 m. basseng u/badevakt
Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime 233 239
Terapibassenget u/badevakt
Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime
Begge bassengene u/badevakt
Grunnskolens bruk i Sulisbadet pr klassetime 255 262
Svømmeskole (kommersielt) pr time

Kunstgressbaner
Trening kunstgressbaner voksne pr time 368 378
Seniorkamper kunstgress pr kamp 612 628

Ved tureringer og lignende
avtales pris med enhet kultur
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2. Leiesatser for skolebygg 
 

 

  

Kulturskole Ordinær kulturskolekontingent høst 1320 1354
vår 1640 1683

Salg av tjenester til skoler/ pr time
barnehager
Salg av tjenester til pr. time + evt 354 363
organisasjoner - voksne kvelds-/helge/

høytidstillegg
Salg av tjenester til pr. time + evt 225 231
organisasjoner - barn/unge kvelds-/helge/

høytidstillegg
Instrumentleie - fioliner pr. semester 300 308
Materiell-avg. elever billedkunst pr semester 200 205
Fradrag ved lærerfravær mer enn pr gang 72 74
to ganger

Sulitjelma Bad Voksne pr. gang 53 54
Barn pr. gang 25 26
Studenter pr. gang 25 26
Klippekort, voksne 12 klipp 380 390
Klippekort, barn 12 klipp 170 174
Klippekort, studenter 12 klipp 170 174
Årskort, voksne 1520 1560
Årskort, barn 563 578
Halvårskort, voksne 985 1011
Halvårskort, barn 404 415

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Skolebygg Klasserom pr dag 177 182

Klasserom natt/overnatting pr natt 75 77
Spesialrom, musikkrom, pr dag 263 270
skolekjøkken, filmrom m.m.
Vestmyra skole, auditoriet pr gang 1100 1129
Vestmyra skole, kunnskapstrappa pr gang 2200 2257
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3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. 
med hjemmel i matrikkelloven 

 

 

  

Etter medgått tid, men ikke mere en 50% 

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Oppretting av Punktfeste 7 440 9672
matrikkelenhet - Areal fra 0 - 500 m2 10 600 13780
Oppretting av Areal fra 501 - 1500 m2 14 400 18720
grunneiendom og Areal fra 1501 - 2500 m2 17 600 22880
festegrunn Areal fra 2501 m2 - 1430 1859

Økning pr påbegynt da.
Tillegg for teig 2 når opppmåling 5 000 6500
 skjer sammen med hoved-
eiendommen
Klarlegging av rettigheter pr time 920 1196
faktureres etter medgått tid
Tillegg for oppretting av 2 650 3445
matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning

Oppretting av Areal fra 0 - 500 m2 10 630 13819
matrikkelenhet - Areal fra 501 - 1500 m2 14 400 18720
Matrikulering av Areal fra 1501 - 2500 m2 17 600 22880
eksisterende Areal fra 2501 m2 - 1 320 1716
umatrikulert grunn Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 2650 3445
matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes eller
avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:
Forberedelse til forretning pågår:

av oppmålingsgebyret
Ferdig innkalt forretning: 50% av oppmålingsgebyret
Ferdig avholdt forretning: 75% av oppmålingsgebyret
Oppmålingsforretningen er matrikkelført: 100% av oppmålingsgebyret
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Oppretting av Areal fra 0 - 50 m2 pr eierseksjon 2 290 2977
matrikkelenhet - Areal fra 51 - 250 m2 pr eierseksjon 3 680 4784
Oppmåling av uteareal Areal fra 251 - 500 m2 pr eierseksjon 6 350 8255
på eierseksjon Areal fra 501 - 1500 m2 pr eierseksjon 14 380 18694

Areal fra 1501 m2 - pr eierseksjon 1 320 1716
Økning pr påbegynt da.
Tillegg for oppretting av 2 650 3445
matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning

Oppretting av Volum fra 0 - 2000 m3 13 930 18109
matrikkelenhet - Volum fra 2001 m3 - 1 320 1716
Oppretting av Økning pr påbegynte 1000 m3

anleggseiendom Tillegg for oppretting av 2 650 3445
(grunneiendom) matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning
Oppretting av Faktureres etter medgått tid pr time 920 1196
matrikkelenhet - 
Registerering av Tillegg for oppretting av 2 650 3445
jordsameie matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning
Grensejustering - Areal fra 0 - 250 m2 7 440 9672
Grunneiendom, Areal fra 251 - 1000 m2 10 630 13819
festegrunn og Klarlegging av rettigheter pr time 920 1196
jordsameie faktureres etter medgått tid
Grensejustering - Volum fra 0 - 250 m3 3 190 4147
anleggseiendom Volum fra 251 - 1000 m3 5 310 6903
Arealoverføring - Areal fra 0 - 250 m2 12 750 16575
Grunneiendom, Areal fra 251 - 500 m2 17 460 22698
festegrunn og Arealoverføring pr. nytt 1 320 1716
jordsameie påbegynt 500 m2

Klarlegging av rettigheter pr time 920 1196
faktureres etter medgått tid

Arealoverføring - Volum 0 - 250 m3 5 310 6903
anleggseiendom Volum 251 - 500 m3 8 500 11050

Volumoverføring pr. nytt 1 320 1716
påbegynt 500 m3

Klarlegging av For inntil 2 punkter 1 590 2067
eksisterende grense For overskytende pr punkt 530 689
der grensen tidligere er grensepunkter
koordinatbestemt ved Kartlegging av rettigheter pr time 920 1196
oppmålingsforretning faktureres etter medgått tid
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Klarlegging av For inntil 2 punkter 6 370 8281
eksisterende grense For overskytende pr punkt 2 120 2756
der grensen ikke grensepunkter
tidligere er Klarlegging av rettigheter pr time 920 1196
koordinatbestemt/eller faktureres etter medgått tid
klarlegging av
rettigheter
Privat avtale for For registering av inntil 2 punkter 1 385 1801
eksisterende grense eller 100 m grenselengde

For hvert nytt punkt eller 700 910
100 m grenselengde
Alternativt kan gebyr pr time 920 1196
fastsettes etter medgått tid

Innløsning av Behandlingsgebyr 2 770 3601
festetomter under gnr. Arbeid som ikke kan beregnes pr time 920 1196
102 bnr. 637/bnr. 638 - fastsettes etter medgått tid
Opplysningsvesenets
fond
Matrikkelføring av Forretning som omfatter erverv pr forretning 3 130 4069
oppmålingsforretning av deler av 1 - 19 
utført av Statens grunneiendommer
vegvesen for riks- og Erverv av deler av 20 - 49 pr forretning 6 265 8145
fylkesveger grunneiendommer

Erverv av deler av 50 pr forretning 9 400 12220
grunneiendommer eller flere
Arbeid som ikke kan beregnes pr time 920 1196
fastsettes etter medgått tid

Utstedelse av Matrikkelbrev inntil 10 sider 180 234
matrikkelbrev Matrikkelbrev over 10 sider 360 468
Endringer i grunnlaget Ved endringer gjort av rekvident Alle satser
for matrikkelføring opprettholdes gebyret
av saken
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4. Betalingsregulativ for behandling av søknad 
om byggetillatelse, 
utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger 
(Plan- og bygningslovens § 33-1) 

 

 

 

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Byggesaksbehandling Pr. selvstendig boenhet 15 000 15390
av rene boligbygg For hytter (fritidshus) 12 000 12312
(nybygg maks 2 etasjer)
Byggesaksbehandling Byggets bruksareal 0 - 50 m2 3 800 3899
av tilbygg, påbygg, Byggets bruksareal 51 - 200 m2 pr m2 98 101
større lagerbygg, Byggets bruksareal 201 - 400 m2 pr m2 76 78
forretnings- og Byggets bruksareal 401 - 600 m2 pr m2 66 68
kontorbygg m.v. Byggets bruksareal over 600 m2 pr m2 55 56
For garasjer, uthus, For hver etasje over og under 1 066 1094

1. etasje - 0 - 50 m2

For driftsbygninger For hver etasje over og under pr m2 48 49
i landbruk gis 1. etasje - 51 - 200 m2

50 % rabatt For hver etasje over og under pr m2 38 40
1. etasje - 201 - 400 m2

For hver etasje over og under pr m2 33 34
1. etasje - 401 - 600 m2

For hver etasje over og under pr m2 28 29
1. etasje - over  600 m2

Ombygging/bruksendring 1 060 1088
0 - 50 m2

Ombygging/bruksendring pr m2 48 49
51 - 200 m2

Ombygging/bruksendring pr m2 38 39
201 - 400 m2  
Ombygging/bruksendring pr m2 33 34
401 - 600 m2

Ombygging/bruksendring pr m2 28 29
over 600 m2
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For garasjer, uthus, 0 - 70 m2 3 800 3899
naust, kaldlager og 71 - 100 m2 7 560 7757
lignende Over 100 m2 8 670 8895
Saksbehandling for for hvert
arbeider etter § 20-1 tilfelle
gjelder
forstøtningsmur,
innhegning, 
fasadeendring, piper
Saksbehandling for for hvert 3 800 3899
arbeider etter § 20-4 tilfelle
Saksbehandling av Bygg inntil 50 m2 1 000 1026
rivingstillatelse Bygg inntil 200 m2 3 800 3899

Bygninger over 200 m2 7 650 7849
Påvisning av Bygninger med areal inntil 70 m2 2 740 2811
bygningens plassering Bygninger med areal inntil 200 m2 5 505 5648
 - Gebyr betales etter Bygninger med areal inntil 400 m2 8 240 8454
bebygd areal (BYA) Bygninger med areal over 400 m2 13 700 14056

Ny utstikking inntil 70 m2 1 370 1406
Ny utstikking inntil 200 m2 2 750 2822
Ny utstikking inntil 400 m2 4 120 4227
Ny utstikking over 400 m2 6 850 7028
Utstikking av ekstra kompliserte pr. time 920 944
bygninger - Kan kreves gebyr
etter medgått tid
Beliggenhetskontroll - 2 740 2811
Areal inntil 70 m2

Beliggenhetskontroll - 5 505 5648
Areal inntil 200 m2

Beliggenhetskontroll - 8 240 8454
Areal inntil 400 m2

Beliggenhetskontroll - 13 700 14056
Areal over 400 m2

Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning 2 125 2180
ansvarsrett selvbygger

Søknad om 3 800 3899
rammetillatelse
Ferdigattest Tiltak hvor det er gått mer enn 2 165 2221

3 år etter tillatelse er gitt
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Tiltak som krever Dispensasjon uten høring pr søknad 4 000 4104
dispensjon etter Dispensasjon med høring  (andre pr søknad 6 000 6156
PBL § 19 myndigheter)

Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30 % av gebyr
Endring av tillatelse Endring søknad - små tiltak og pr søknad 1 085 1113
 - Tilleggsgebyr for økt tekniske installasjoner
areal eller antall Endring søknad - pr søknad 3 250 3335
leiligheter søknadspliktige tiltak
Registreringssaker Registrering andre bygg/tiltak 895 918
Tilsyn Tilsyn bolig 3 155 3237

Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2) 1 575 1616
Tilsyn byggeplass 4 735 4858
Tilsyn foretak 3 155 3237

Tiltak i strid med Oppføring av tiltak som utføres/ 3 ganger 3 ganger 
plan- og bygningsloven er utført i strid med byggesaks- byggesaks-
og bestemmelser gitt i eller i gebyr gebyr
dokumenttilsyn medhold av PBL, herunder tiltak i

strid med ramme- og/eller
igangsettingstillatelse og 
ulovlig igangsetting
Dersom søknad eller melding er (2 x timesats) 1840 1888
ufullstendig, mangelfull eller
inneholder ukorrekte 
opplysninger, og av den grunn
ikke kan behandles før den er
komplett eller korrigert av
ansvarlig søker - Gebyr for
tilsynsoppfølging
Dersom en ansvarlig søker sender (3 x timesats) 2760 2832
inn melding om mindre tiltak
etter § 20-4 eller søknad om 
enkle tiltak, uten at vilkårene
for mindre/enkle tiltak er oppfylt
 - Gebyr for tilsynsoppfølging
For tilsyn ved tiltak som utføres pr time 920 944
i strid med gitte tillatelser, vilkår
i tillatelser eller øvrige
bestemmelser i PBL - Gebyr etter
medgått tid
Avhold befaring (+ reiseutg.) pr befaring 2760 2832
Gebyr for sakkyndig bistand pr time 920 944
betales etter medgåtte utgifter
betales etter medgåtte utgifter
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5. Deling etter plan- og bygningsloven 
 

 

 

6. Gebyr for behandling av private 
reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ 
endringer 

 

 

 

7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og 
delingssaker etter jordloven 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Delingssøknader etter Søknad i regulerte områder 2 255 2314
PBL § 20-1 m Søknad om uregulerte områder 3 380 3468

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Behandling av mindre 8 000 10400
vesentlige
reguleringsendringer
Behandling av 4 000 6000
dispensasjonssøknader
Behandling av For enkel plan 35 000 42000
reguleringsplaner Sammesatt plan 45 000 54000

For krevende plan 60 000 72000

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Behandling av søknader 2 000 2052
om delingssamtykke
etter jordloven
Behandling av søknader Lav ressursbruk 2 500 2565
om konsesjon (f.eks. nausttomt, tilleggsareal)

Høy ressursbruk 5 000 5130
(landbrukseiendommer etc.)



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2018  // Side 13 

8. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier 
 

 

 

9. Seksjonering 
 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Skogsveier Utarbeiding av plan 9 450 9696

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Gebyr for behandling 3 x rettsgebyret 3 075 3147
av seksjonering 

Gebyrene reguleres etter rettsgebyret.
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10. Skanning/ kopiering/ utskrift 
 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Grunnkart eller Privat - Utsnitt rundt eiendom pr. stk. inkl. mva 165 169
 situasjonskart Privat- Utsnitt av store areal pr. stk. inkl. mva 400 410
(høydekurver, Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva 250 257
eiendomsgrenser, Utsnitt rundt eiendom 
bygninger, veg) Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva 800 821

Utsnitt for reguleringsplan
Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva 800 821
Utsnitt av store areal

Priser pr. utskrift i farge A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 130 133
A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 50 51

Maksimal lengde på A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 200 205
utskrift er 18 m. A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 80 82

A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 425 436
A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 150 154
B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 550 564
B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 250 257

Priser pr. utskrift A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 125 128
i sort/hvit A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 25 26

A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 125 128
Maksimal lengde på A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 60 62
utskrift er 18 m. A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 275 282

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 100 103
B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 375 385
B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 150 154

Skanning A3 pr. stk. inkl. mva 30 31
(farge og sort/hvit) A2 pr. stk. inkl. mva 50 51

A1 pr. stk. inkl. mva 75 77
A0 pr. stk. inkl. mva 125 128

Laminering A4 pr. stk. inkl. mva 20 21
A3 pr. stk. inkl. mva 40 41

Posthylse 46 cm    pr. stk. inkl. mva 25 26
(I tillegg frakt etter 63 cm pr. stk. inkl. mva 30 31
Posten prisregulativ) 80 cm pr. stk. inkl. mva 40 41

103cm pr. stk. inkl. mva 60 62
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11. Priser torgleie Fauske sentrum 
 

 

 

12. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske 
storkjøkken 

 

 

 

13. Feieavgift 
 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Torgleie Sommersesong: 01.05 - 30.09 pr sesong 4 000 4104

Vintersesong: 01.10 - 30.04 pr sesong 4 000 4104
pr dag 500 513

Strøm pr sesong 1000 1026
pr dag 500 513

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Middag paviljongene Normalporsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Stor porsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o
Middag tilkjørt Middag m/dessert m/mva 81 83
hjemmeboende Middag u/dessert m/mva 73 75

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Feieavgift Boliger ekskl. mva pr pipeløp 329 280

Fritidsboliger ekskl. mva pr pipeløp 121
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14. Vann-, avløp- og slamgebyr 
 

 

 

15. Husholdningsgebyr 
 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet
Vann Avløp Sum m/mva Vann Avløp Sum m/mva

Tilknytningsgebyr Engangsgebyr pr. bygg 4 621,00       3 901,00            10652,50 4741,146 4002,426 10929,465

Årsgebyrer Abonnementsgebyr bolig/ fritidshupr. boenhet 581,00           466,00               1309,00 596,11 478,12 1343,03
Ab.gebyr for næring/ andre bygg eiendom/seksj 581,00           466,00               1309,00 596,11 478,12 1343,03
Forbruksgebyr etter areal kr/m2 20,01             16,20                 45,26 20,53 16,62 46,44
Forbruksgebyr etter måler kr/m3 10,00             8,10                    22,63 15,39 12,47 34,83
Årsleie for vannmåler 3/4" 181,50 186,22

1 " 249,10 255,58
1 1/2 " 474,50 486,84
2" 868,00 890,57

Slam Slamavgift bolig,  
tømming hvert år pr. tank 1 610,50            2013,00 1652,37 2065,34
Slamavgift bolig,
tømming hvert 2. år pr. tank 805,00               1006,00 825,93 1032,16
Slamavgift hytter
tømming hvert 4. år pr. tank 403,00               503,50 413,48 516,59

2017 2018

Område Beskrivelse Enhet
Komm. Sum Sum Hyppigere Ekstra Komm. Sum Sum Hyppigere Ekstra
tillegg eks. mva inkl. mva tømming tømming tillegg eks. mva inkl. mva tømming tømming

Husholdningsgebyr Grunngebyr pr dunk 2 083 2603 2052 2565
80 liter pr dunk 54,00             2 083 2603 520 163 55,4 2052 2565 528 165
130 liter pr dunk 54,00             2 332 2915 583 201 55,4 2297 2871 593 204
190 liter pr dunk 54,00             2 628 3285 658 255 55,4 2589 3236 667 259
240 liter pr dunk 54,00             2 874 3593 718 260 55,4 2831 3539 730 264
350 liter pr dunk 54,00             3 421 4276 1073 396 55,4 2385 2981 1090 402
500 liter pr dunk 54,00             5 702 7128 1425 553 55,4 5616 7021 1446 561

Kommunalt miljøgebyr kr. 55,40
Øvrige priser ligger som vedlegg til sak betalingsregulativ 2018

2017 2018
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16. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 
 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Paviljongene - Husleie Beboer pr mnd 4567 4686

Ektepar pr mnd 3507 3598
2 beboere (ikke ektepar) som pr mnd 1743 1788
deler lelighet - Enkelt rom
2 beboere (ikke ektepar) som pr mnd 3478 3568
deler lelighet - Stort rom

Paviljongene - Mat Middag pr mnd 2504 2569
Tørrmat pr mnd 1436 1473

Trygghetsalarm Leie inkl. utrykning for brukere pr mnd 203 0
over 2 G
Leie inkl. utrykning for brukere pr mnd 190 0
under 2 G (inkl. hjemmetj.)
Tap av alarmknapp - Erstatning pr stk 944

Hjemmetjenester Utgiftstak inntil 2 G pr år 2288 2347
(Grunnbeløp pr Utgiftstak 2 - 4 G pr år 13248 13592
01.05.2015 - kr 90068) Utgiftstak over 4 G pr år 21451 22009

Månedsabonnement inntil 2 G pr mnd Statens Statens 
(max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.) satser satser
Månedsabonnement 2 - 4 G pr mnd 1107 1136
Månedsabonnement over 4 G pr mnd 1788 1834
Timesats 2 - 4 G pr time 138 142
Timesats over 4 G pr time 220 226

Korttidsopphold Døgnsats Statens satser Statens satser
Dagopphold Statens satser Statens satser

Miljø/aktivitetstjensten Egenandel dagsentertilbud Statens satser Statens satser
1 - 2 ganger pr mnd
Egenandel dagsentertilbud 223 229
fra 3. gang pr mnd
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17. Betalingssatser for kommunale barnehager 
gjeldende fra 01.01.2017 

 

 

 

18. Betalingssatser for SFO skoleåret 
2018/2019 

 

 

 

  

NB! Gjelder fra 01.01.2018

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Satser kommunale Helplass 100 % 2730 2910 Ny makspris i statsbudsjettet fra 1. januar 2018
barnehager Halv plass 50 % 1365 1455

Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr time 43 44
pr dag
Enkeltdager pr dag 217 223
Matpenger pr dag 23 24

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
SFO Sats 1: Opphold 0-15 t/u 910 1035

Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover 1593 1735
Matpenger Sats 1 115 118

Sats 2 139 143
Leksehjelp i SFO-tiden Sats 1 -118 -121

Sats 2 -118 -121
Sommer SFO Pr. dag 217 155

Pr. uke 600 616
Pr. 4 uker 1832 1880
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19. Voksenopplæring 
 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2017 2018
Voksenopplæring Elever som ikke har rett og plikt pr undervisn.- 50 52

(EØS/arbeidsinnvandrere) time
 - i ordinære grupper på dagtid
hvis det er ledig plass
Elever som har plikt, men ikke pr undervisn.- 50 52
rett time
 - i ordinære grupper på dagtid
hvis det er ledig plass
Statsborgerprøve 600
Norskprøve muntlig 600
Norskprøve skriftlig 600
(hel prøve)
Delprøve norsk skriftlig 300
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Sak nr.   Dato 
063/17 Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Strategiplan for Fauskeskolen 2018-2022 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Strategiplan for Fauskeskolene 2018-2022 God – bedre – best vedtas  
2. Status rundt arbeidet med strategiplan rapporteres årlig som en del av tilstandsrapport for 

grunnskole   
 

 
Vedlegg: 
02.11.2017 Strategiplan Fauskeskolen 2018-2022 1363943 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med fremlegg av tilstandsrapport for grunnskole 2015 i K-sak 153/16 og tilstandsrapport 
for grunnskole i K-sak 154/17 ble følgende vedtak fattet:  
 
KOM- 153/16 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Tilstandsrapport for grunnskole 2015 tas til orientering. 
2. Kommunestyret mener det er viktig å utvikle en strategiplan for Fauskeskolene og ber rådmannen 
utarbeide en slik. 
 
KOM- 054/17 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering.  
2. Kommunestyret merker seg blant annet: 
· at lærertettheten er styrket, spesielt i 1. - 4. klasse 
· at læringsmiljøet er i bedring fra året før og at støtte fra lærere scorer høyt 
· at mobbeproblematikken fremdeles er stor, spesielt på ungdomstrinnet 
3. Kommunestyret er ikke tilfreds med at kommunestyrets mål om nasjonale prøver ikke er innfridd og 
uttrykker bekymring for hva dette avspeiler. 
4. Kommunestyret ber oppvekst- og kulturutvalget, i nært samarbeid med rådmannen, de ansattes 
organisasjoner og grunnskolens brukere, være en aktiv kvalitetsutvikler i Fauskeskolen. Det er 
avgjørende at politikken har god informasjon om egne skoler for å kunne vurdere sterke og svake sider 
ved de ulike skolene. Rådmannen bes derfor å utarbeide en kort rapport fra hver enkelt skole som 
beskriver skolens situasjon og utfordringer. En slik rapport skal også inneholder ressursbruk, 
kompetansebehov, vikarbruk og sykefravær. 
5. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan intensiveres og 
fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst- og kulturutvalget holdes løpende 
orientert om arbeidet og første utkast presenteres for utvalget i september. 



 
Strategiplan for Fauskeskolene vil være et viktig dokument som viser mål og strategier som er valgt i 
planperioden.  
 
Saksopplysninger: 
Arbeidet med strategiplan for Fauskeskolene startet våren 2017. Det har vært gjennomført ulike 
involveringsprosesser i utvelgelser av satsningsområder, resultatmålsetninger og rundt utvelgelse av 
virkemidler for utvikling av de ulike satsningsområdene. Det vises til sak 48/17 i oppvekst og 
kulturutvalget, der prosessen er presentert.  
 
Lærere, skoleledelsen, tillitsvalgte og skoleeier har deltatt i prosessen frem til endelig produkt på ulike 
områder. Satsningsområde er valgt ut etter bearbeiding ute i skolene, og det har blitt enighet om 
fellesområder som de ser vil kunne gi effekt på hele læringssituasjon til elevene.  
 
Arbeidet med relasjoner og klasseledelse skal medvirke til større tydelighet i møte med elever, foreldre 
og kollegaer i mellom. De ansatte i skolene skal kjennetegnes på begrepet omsorgsfull kontroll blant 
annet gjennom en tydelig regi og struktur på innhold og form i undervisningen og sosiale 
samhandlingssituasjoner. De ansatte skal være anerkjennende og støttende og gi positiv forsterkning, på 
samme tid som de skal korrigere og sanksjonere ved regelbrudd. Ved å bidra positivt til ivaretakelse av 
et godt psykososialt læringsmiljø i læringssituasjonene og gjennom høy grad av arbeidsro, vil omfanget 
av negativ uformell samhandling mellom elevene begrenses.  
 
Arbeidet med lesing er valgt som satsningsområde med bakgrunn i tanken på at «lesing er alle fags 
mor». Ved å forsterke fokuset på leseopplæringen, og utviklingen fra nybegynner til dyktig og allsidig 
leser, skal elevene oppleve gleden av å lære, gleden over utvikling/progresjon og gleden av å mestre. 
Selv om tidlig innsats ikke er spesifisert som et satsningsområde, er dette likevel et prinsipp som ligger 
til grunn i strategiplanen. De ansatte skal kunne gripe tidlig inn, kartlegge og iverksette målrettede tiltak 
som skal fremme læringen hos den enkelte, uavhengig av hvor i skoleløpet eleven befinner seg.  
 
Valg av digital kompetanse som satsningsområde henger sammen med innføring av ny digital 
læringsplattform i skolene i Fauske, samt at digitale ferdigheter er definert som en av fem 
grunnleggende ferdigheter i skolen. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og 
aktiv deltakelse i arbeidslivet og et samfunn i endring. Satsningsområdet stiller krav både til de ansatte 
og til elevene. Gjennom arbeidet stilles det tydeligere forventninger til de ansatte om at arbeidet med 
digital kompetanse og digital dannelse skal være en naturlig del av opplæringen i skolen.  
 
Skoleeiers rolle:  
Kommunestyret er den formelle eieren av skolene på Fauske, og er dermed skoleeier. Det er 
kommunestyret som vedtar rammene skolene rår over og de kommunale planene som berører skole.  
 
Målet med strategiplan:  
Gjennom arbeidet med strategiplan i planperioden 2018-2022 er målet at skolene skal utvikle felles 
regler og standarder innenfor arbeidet med de ulike satsningsområdene. Det skal jobbes for å komme 
frem til best praksis på enkeltområder, basert både på forskning og lokale forhold. Den beste praksisen 
skal brukes ute i skolene, og være gjenkjennbar mellom skolene.  
Gjennom systematisk jobbing med satsningsområdene skal det også oppnås synergier som vil gi seg 
utslag på målbare områder som nasjonale prøver, elevundersøkelser, eksamensresultater o.l.  
  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Godt læringsmiljø og bedre resultater i skolene er ikke noe som kan vedtas, det er noe som må skapes 



sammen. Læringsmiljøet handler om vennskap, tydelige voksne, struktur, positive og engasjerte 
foreldre, hardt arbeid, økt læringstrykk, kultur, miljø og relasjoner. For å lykkes med arbeidet rundt disse 
punktene kreves det god samhandling mellom elever, foreldre, lærer, ledelsen og 
skoleeierne/politikerne. 
 
Samfunnsmandatet til skolene er tydelig beskrevet i opplæringsloven og læreplanverket for 
grunnskolen, og det stilles store krav til skolen som organisasjon, og til den enkelte ansatte. Skolene har 
i prosessen gitt tydelige tilbakemeldinger på at de trenger langsiktige områder som de skal konsentrere 
seg om, og de trenger få utvalgte områder. Det meldes tilbake at de trenger tid og ro til å få 
implementert satsningsområdene på en kvalitetsmessig god måte, på samme tid som det må legges til 
rette for at dette arbeidet kan gjennomføres både i form av tid og ressurser. Ved å vedta en strategiplan 
som skal gjelde i en 4 årsperiode vil man gi skolene den tiden de trenger til å arbeide grundig med hvert 
enkelt område. Rammene for å lykkes må være på plass og det må også settes av tid til økt samhandling 
på tvers av skolene, slik at skolene i Fauske utvikler seg i samme retning, og kan lære av hverandre.  
 
Skolenes mandat blir gitt av staten, og i tillegg til lokale føringer og planer, er skolene nødt til å forholde 
seg til nasjonale krav og forventninger på skoleområdet. Det nevnes innføring av ny læreplan, som skal 
være klar i 2019 og kompetanse for kvalitet, innbefattet nye kompetansekrav i skolene etter 2025 og ny 
desentralisert ordning for kompetanseutvikling initiert av staten. Dette er oppgaver som skolene må ta 
inn over seg, og jobbe parallelt med, i tillegg til oppfølging av lokale planer og vedtak.   
 
Det rapporteres årlig til skoleeier gjennom tilstandsrapporten for grunnskolen. For å følge opp 
strategiplan, også fra skoleeiers side, vil det være naturlig at det legges inn statusrapport for arbeidet så 
langt som en del av tilstandsrapporten.  
   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Innledning  
I forbindelse med behandling av tilstandsrapport for grunnskole i K-sak 153/16 ble rådmannen bedt om å utvikle 
strategiplan for Fauskeskolene.  

Strategiplan vil, på lik linje med øvrige kommunale planer, være et overordnet styringsdokument for arbeidet ute på 
den enkelte skole og i det enkelte klasserom. Strategiplan presiserer hvilke fokusområder og virkemidler skolen i 
Fauske skal jobbe med de neste 4 årene. Den skal også være et verktøy for å få en større likhet mellom skolene og 
bidra til økt samarbeid på tvers av skolene. Skolene i Fauske skal kjennetegnes gjennom helhetlig tenking og lik 
praksis.  

Fauske kommune har vedtatt samhandlingsplan for oppvekst i Fauske for perioden 2014-2019. Samhandlingsplanen 
gir også føringen for hvilke mål skole skolene skal strekkes seg etter i planperioden. Det er derfor av betydning at 
strategiplan og samhandlingsplanen gjensidig utfyller hverandre rundt de målsetninger som vedtas. 

Lovverk og overordnede føringer  
Opplæringslovens formålsparagraf og prinsipper for opplæringen gir overordnede føringer for skolens mandat. 
Prinsippene er gjengitt i læringsplakaten, og utdyper hvilke krav og forventninger som ligger både hos skoleeier, 
skoleledelsen og den enkelte lærer. Skolene oppfyller sitt mandat innenfor de rammer skoleeier legger tilrette for og 
sørger for at opplæringen skjer i samsvar med lov og forskrift. De overordnede føringene er en del av grunnlaget for 
å utvikle kvaliteten i grunnopplæringen samt bidra til systematisk vurdering av skolens innhold.  Formålet og 
prinsippene for opplæringen må ligge i bunn, når skoleeier og skolene følger opp fokusområdene gitt i kommunens 
strategiplan. 

§ 1-1 Formålet med opplæringa 

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og 
framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som 
òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. 
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles 
internasjonale kulturtradisjon. 
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje 
demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å 
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong. 
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett 
til medverknad. 
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som 
fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.» 

 

Læringsplakaten  

Skolen skal: 
• gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i 

samarbeid med andre 
• stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane 
• stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk 

tenking 
• stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å 

utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking 
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• leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere 
medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid 

• fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar 
• stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren 
• medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og førebilete for barn og unge 
• sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring 
• leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen 
• leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte 

 
Opplæringsloven § 9a 
Opplæringsloven § 9a slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det skal 
jobbes kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og sikkerheten til elevene, slik at kravene i 
opplæringsloven blir oppfylt. Skolenes aktivitetsplikt følges opp gjennom systematisk arbeid på den enkelte skole.   

Kjennetegn ved Fauskeskolen 
Fauske kommunes visjon "Folkehelsekommunen der alle trives" skal gjennomsyre hverdagen i den enkelte skole. 
Strategiplanens tittel god – bedre -  best handler om å strekke seg litt ekstra for å øke elevenes læringsutbytte på 
samme tid som vi skal anerkjenne det vi er gode på. Fauskeskolen skal kjennetegnes av en sterk læringskultur som 
appellerer til kreativitet og står samlet til felles innsats. Skolene skal utvikle gode læringsarena med høy grad av 
måloppnåelse for våre elever.  Elevene skal oppleve trivsel, glede, energi og utvikling gjennom gode relasjoner og 
målrettet samhandling. 

Prinsipper og forventninger for Fauskeskolen  
Alle skolene er forpliktet til å arbeide etter gjeldende læreplaner, lovverk og forskrifter i tillegg til kommunens egne 
vedtatte planer. Fauske kommune har vedtatt samhandlingsplan for oppvekst i Fauske som et overordnet 
styringsdokument, og denne plan bygger på kommuneplanens samfunnsdel. I samhandlingsplan er det konkretisert 
mål og virkemidler for måloppnåelsen for skolene i planperioden, disse er fortsatt gjeldende i tillegg til 
fokusområdene i gjeldende strategiplan. Følgende prinsipper og forventninger ligger også til grunn for skolens 
arbeid:  

Helsefremmende skole  
Skolene i Fauske jobber aktivt for og sertifiseres som helsefremmende skole, og følger opp prinsippene som ligger til 
grunn i veilederen fra Nordland fylkeskommune.  

Tidlig innsats  
Skolene i Fauske følger opplæringsloven §1-3, som fastslår kommunens plikt til å sette inn tiltak gjennom økt 
lærertetthet rettet mot elever som trenger ekstra hjelp og støtte i lesing og regning. Tidlig innsats innbefatter også å 
gripe tidlig inn. Ved undring rundt elevenes trivsel og læring, gjennomføres kartlegging og analyse av situasjon og 
iverksettelse av tiltak som skal hjelpe eleven.  

Ansatte og kompetanse 
Fauske kommune skal jobbe aktivt for at ansatte i skolene oppfyller de til enhver tid gjeldende kompetansekrav. 
Skoleeier vil i tillegg tilby kompetanseheving innenfor fokusområdene i planperioden.  

Kontaktlærerfunksjon  
Kontaktlærer har en viktig rolle i relasjon til den enkelte elev og i forhold til samarbeid med hjemmet. Det skal jobbes 
målrettet for at kontaktlærer følger elevgruppen over 4 årsperioder på 1.-4.trinn og 3 årsperioder fra 5.-10.trinn. 
Fauske kommune utarbeider en standard for hvor store elevgrupper en kontaktlærer kan ha.   
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Vurdering for læring  
Prinsippene som ligger til grunn i vurdering for læring skal finnes igjen i planleggingen av læringssituasjon, 
vurderingsarbeidet og i tilbakemeldingene til den enkelte elev.  

Satsningsområder/Fokusområder  
I samråd med rektorene i Fauskeskolen, tilbakemeldinger fra ansatte, samt resultater fra nasjonale prøver, 
elevundersøkelse, fagdag i forbindelse med tilstandsrapport for grunnskolen, nasjonale føringer (St. melding 21) og 
kommunebarometeret er følgende fokusområder valgt som satsningsområde for Fauskeskolen i perioden 2018 – 
2022:  

A) Klasseledelse og relasjonsarbeid  
B) Lesing  
C) Digital kompetanse  

Resultatmålsetninger  
 

Fokusområder  
Klasseledelse 
og 
relasjonsarbeid  

Alle elever skal oppleve mestring og glede i møtet med skolen. De skal bli møtt av engasjerte 
voksne som er sitt ansvar bevisst i arbeidet med å bygge gode relasjoner til elevene.  
 
Ansatte i skolen skal fremstå som trygge, tydelige og samstemte voksne.  
 
Alle elever skal oppleve inkludering, trivsel og glede i Fauskeskolen.   
 
Egnet metodikk som understøtter dette skal være en naturlig del av skolehverdagen og i 
samhandling med elever og kollega.  
 
Elevene skal oppleve en felles/ens struktur i møte med skolen.  
 

Lesing  Lesing er grunnlaget for utvikling og læring i alle fag. Elevene skal følges tett opp i 
begynneropplæringen og videre mot utviklingen til å lese, forstå og tolke ulike tekster.  
 
Det innføres lesegaranti ved utgangen av 3.klasse.  
 
Leseplan for Fauskeskolen skal følges og være en naturlig del av leseopplæringen.  
 

Digital 
kompetanse  

Elevene skal lære grunnleggende digitale ferdighet, jamfør gjeldende læreplan og Fauske 
kommunes IKT-plan 
 
Tilstrekkelig fungerende digitale verktøy skal være en naturlig del av skoledagen til elevene.  
 
Elevene skal ha tilgang til og få erfaring med bruk av digitale programvare i forbindelse med 
leseopplæringen. 
Jamfør anbefalte program i leseplanen. 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
http://fauske.iktplan.no/index.php?pageID=22&page=M%26aring%3Bl+etter+3.+trinn
http://fauske.iktplan.no/index.php?pageID=22&page=M%26aring%3Bl+etter+3.+trinn
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Virkemidler for måloppnåelse   
Felles planleggingsdager skal ha tema som er knyttet til fokusområdene i valgt periode.  

Fokusområder Virkemidler  Ansvar   
Klasseledelse 
og 
relasjonsarbeid  

Ledelsen gjennomfører observasjon av undervisning i tillegg til 
gjennomføring av kollegaveiledning. Oppfølging og tilbakemelding 
skal gis.  
 
Kollegaveiledning og refleksjon over egen rolle og egen praksis 
skjer 1-2 ganger pr semester.  Systematisk observasjon og 
praksisdeling er en naturlig del av skolens virksomhet. 
 
Gjennomføre trivselsundersøkelse. Kartlegging av opprettholdende 
faktorer ved elevatferd og igangsetting av tiltak.  
 
 
Innføre lærende nettverk 2 ganger pr år (organisering avklares på 
rektornivå)  
 
Relasjonskartlegging gjennomføres og tiltak iverksettes  
 
Klasseledelse og relasjonsarbeid i skolene etterspørres på 
rektormøter og følges opp av skoleeier  
 
Foreldre og FAU involveres i arbeidet med utvikling av et godt 
skole- og klassemiljø 
 
Prosedyre for hvordan man møter elevene utarbeides i felles 
plangruppemøter mellom skolen.  
 
Skolen må opptre som en lærende organisasjon. I dette ligger det 
at skolen forbedrer seg gjennom kollektive prosesser. Det sikrer 
felles forståelse og håndtering av utfordringer/oppgaver. 
 
Skolene strukturere sin fellestid slik at vi får et klart skille mellom 
drifts- og utviklingsoppgaver: «SKU» - skolebasert 
kompetanseutvikling.   
 

Rektor/inspektør  
 
 
 
Rektor og teamleder  
 
 
 
Kontaktlærer  
 
 
 
Rektor  
 
 
Teamleder/kontaktlærere 
 
Enhetsleder/skolefaglig 
rådgiver  
 
Rektor og kontaktlærer  
 
 
Rektor  
 
 
Rektor 
 
 
 
Rektor/enhetsleder  

Lesing  Felles plangruppemøter for samtlige skoler på 1.-10. trinn 2 ganger 
i året 
 
Leseplan for Fauskeskolen gjennomgås høst og vår blant kollegiet  
 
Sikre at leseplan følges i forbindelse med leseopplæringen, samt 
utvikle en felles metodikk for bokstavinnlæring(leseopplæring).  
 
Tidlig innsats i forhold til leseopplæring 1.-4.trinn.  
 
Både frivillige og obligatoriske kartleggingsprøver gjennomføres 
j.fr. leseplan side 25. Dersom elevene ligger under gjennomsnittet 
skal opprettholdende faktorer kartlegges og tiltak iverksettes.  
 

Rektor  
 
 
Teamleder  
 
Rektor 
 
 
Rektor 
 
Kontaktlærer  
 
 
Rektor   
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Innføre lærende nettverk 2 ganger pr år (organisering avklares på 
rektornivå)  
 
Arbeidet med leseopplæringen og leseutviklingen etterspørres på 
rektormøter og følges opp av skoleeier  
 
Foreldre forplikter seg til aktiv deltakelse i elevenes leseopplæring  
Leseplan skal presenteres på første foreldremøte på høsten. 
 
Det jobbes for at Språk og leseveileder skal være på plass ved den 
enkelte skole. 

 
Enhetsleder/skolefaglig 
rådgiver  
 
Kontaktlærer  
 
 
Enhetsleder/skolefaglig 
rådgiver 

Digital 
kompetanse  

Lærende nettverk 2 ganger pr år (organisering avklares på 
skoleledernivå) 
 
Aktiv bruk av digital læringsplattform. 
 
IKT plan for Fauskeskolen brukes aktivt 
 
Ansatte skal benytte IKT som verktøy i alle fag.  
 
Kartlegge ansattes kompetanse innenfor digitale ferdigheter og 
legge til rette for kompetanseheving av personalet. 
 
Utvikle standard for hva som er tilstrekkelige digitale verktøy i 
skolen 
 
Udir’s kartleggingsprøver i digitale ferdigheter for fjerde trinn skal 
brukes. 
 
 

Enhetsleder skole 
 
 
Alle 
 
Alle 
 
Alle 
 
Rektor i samarbeid med 
skoleeier  
 
Enhetsleder skole  
 
 
Kontaktlærer   

 

Egenvurdering av skolens ståsted  
Skolene og skoleeier skal gjennomføre og følge opp følgende egenvurdering:  

 Verktøy  
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen (for lærere)  
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen (for 
skoleledelsen) 

Reflex Utdanningsdirektoratet  
Reflex Utdanningsdirektoratet  

Skolebasert vurdering (for lærere) 
Skolebasert vurdering (for skoleledelsen) 

Reflex Utdanningsdirektoratet  
Reflex Utdanningsdirektoratet  

Elevenes psykososiale miljø: Forebyggende og individuelt rettet 
arbeid (for lærere) 
Elevenes psykososiale miljø: Forebyggende og individuelt rettet 
arbeid (for skoleledelsen) 

Reflex Utdanningsdirektoratet  
Reflex Utdanningsdirektoratet  

Skoleeiers forsvarlige system: arbeid med elevenes utbytte, 
forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering (for skoleeier) 

Reflex Utdanningsdirektoratet  

 

Det gjennomføres årlig gjennomgang av status rundt arbeidet med strategiplan på rektormøte. Status rapporteres 
videre i forbindelse med fremlegg av tilstandsrapport for grunnskolen.  

http://fauske.iktplan.no/
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Laerer/12/innhold
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Skoleleder/12/innhold
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Laerer/4/innhold
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Skoleleder/4/innhold
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Laerer/6/innhold
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Skoleleder/6/innhold
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Skoleeier/8/innhold


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/16406     
 Arkiv sakID.: 17/507 Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
064/17 Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017 

 
 
Endring i forslag til skolerute 2018-2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Endret skolerute for 2018-2019 godkjennes lik Fylkesmannens forslag.  
 

 
Vedlegg: 
07.02.2017 Forslag til skolerute skoleåret 2018-19 1339020 

02.11.2017 Forslag til skolerute skoleåret 2018-19 - ny 1364049 
 
Sammendrag: 
Skoleruten for 2017-2022 ble behandlet i sak 15/17 i oppvekst og kulturutvalget.  
Fylkesmann har gjort endringer i forslag til skolerute for 2018/19 og dermed tas saken opp igjen.  
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmann varsler at det er gjort 2 endringer i forslaget til skolerute for 2018/2019. 
Ved en inkurie var ikke elevfri dag 23. april kommet med i forslaget som ble lagt ut på nettsidene til 
fylkesmannen. 
I tillegg manglet en fredag i mars. Som en følge av dette er det gjort endringer slik at siste skoledag er 
satt til 20. juni istedet for 21. juni som opprinnelig lå. 
 
Vedlagt ligger vedtatt skolerute i sak 15/17 og forslag til ny skolerute for 2018-19.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er tidligere vedtatt å følge forslag til skolerute gitt av Fylkesmann. Siden det har skjedd endringer i 
skoleruten for 2018-2019 legges saken frem til ny behandling. 
  
Rådmann anbefaler at skoleruten endres lik fylkesmannens reviderte forslag.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Forslag til skolerute skoleåret 18/19 for elevene  

 Man Tirs Ons Tor Fre Sum Merknader 

August 2 2 2 2 2 10 Skolestart 20. august 

September 4 4 4 4 4 20  

Oktober 5 5 4 3 3 20 Høstferie 10.-12. oktober 

November 4 4 4 5 4 21 Elevfri 16. november 

Desember 3 3 3 3 3 15 Siste skoledag 21. desember 

Januar 4 4 4 5 4 21 Første skoledag 3.jan 

Februar 4 4 4 4 4 20  

Mars 3 3 3 3 3 15 Vinterferie uke 10: 4.-8.mars 

April 3 3 3 3 3 15 Påskeferie uke 16 

Mai  4 4 4 4 3 19 Elevfri 31. mai  

Juni 2 3 3 3 3 14 Pinse: 8.-10.juni 

Siste skoledag 21. juni 

Sum  38 39 38 39 36 190  

 



Forslag til skolerute skoleåret 18/19 for elevene  

 Man Tirs Ons Tor Fre Sum Merknader 

August 2 2 2 2 2 10 Skolestart 20. august 

September 4 4 4 4 4 20  

Oktober 5 5 4 3 3 20 Høstferie 10.-12. oktober 

November 4 4 4 5 4 21 Elevfri 16. november 

Desember 3 3 3 3 3 15 Siste skoledag 21. desember 

Januar 4 4 4 5 4 21 Første skoledag 3.jan 

Februar 4 4 4 4 4 20  

Mars 3 3 3 4 3 16 Vinterferie uke 10: 4.-8.mars 

April 3 3 3 3 3 15 Påskeferie uke 16 

Elevfri 23.04. 

Mai  4 4 4 4 3 19 Elevfri 31. mai  

Juni 2 3 3 3 2 13 Pinse: 8.-10.juni 

Siste skoledag 20. juni 

Sum  38 39 38 40 35 190  
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 Kommunestyre  

 
 
Orienteringssak tilskudd private barnehager 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
30.10.2017 Forhåndsvarsel - vedtak om tilskuddssats for 2018 1363360 

26.10.2017 beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 funksjon 201 1363367 

26.10.2017 beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 funksjon 221 1363368 

26.10.2017 beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 vers 1 1363369 

26.10.2017 2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune (L)(7847) 1363370 

26.10.2017 beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 barnetall 1363371 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune skal hvert år beregne tilskuddssats for barnehageplass for utbetaling av tilskudd til 
private barnehager. Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31.oktober i året før 
tilskuddsåret j.fr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9.  
 
Saksopplysninger: 
Ved beregning av tilskudd er det kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før 
tilskuddsåret som skal legges til grunn for beregning av tilskudd. For 2018 er det kommuneregnskapet 
for 2016 som skal benyttes. I beregningen skal også barnetall i kommunale barnehager i 2016 legges til 
grunn.  
 
Tidligere skulle kommunene fatte vedtak om sats basert på budsjett, for så å fatte endelig vedtak basert 
på regnskap, ved regnskapsårets slutt. Endringen rundt at kommunen nå skal benytte kommunens 
regnskap 2 år tilbake i tid ble innført fra 1.januar 2015. Fra 1.januar 2016 kom en ytterligere endring i 
beregningen, der kommunens utgifter til pensjon skal trekkes fra, for så å legge på i et sjablongpåslag på 
13 %, som skal dekke utgiftene til pensjon for private barnehager. I fra 1.januar 2016 er også 
tilskuddssatsen til private barnehager 100 % av kostnadene knyttet til en kommunal barnehageplass.  
 
Fauske kommune har ikke fattet vedtak om tilskuddssats for 2018 innen fristen 31.oktober. Dette er 
drøftet og varslet de private barnehagene, som ikke har hatt innsigelser på at vedtaket ikke skjer før 
etter fristen. Vedtaket sendes ut til alle private barnehager i kommunen innen utgangen av uke 45. 
Vedtaket om tilskuddssats er enkeltvedtak, og den enkelte private barnehage har anledning til å klage 
på vedtaket.  Det utsendte varsel om vedtak som ligger som vedlegg i saken.  
 
Ved beregning er kommunens regnskap knyttet til ordinær drift av kommunale barnehager lagt til 
grunn. Dette gjelder KOSTRA funksjon 201 og 221. Funksjon 221 benyttes av Fauske eiendom KF for 
regnskapsføring av alle utgifter knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av barnehagelokaler. 



Funksjon 201 benyttes av den enkelte barnehage for regnskapsføring av alle utgifter knyttet til ordinær 
drift av barnehagene. Kostnader knyttet til styrket barnehagetilbud for barn som har behov for ekstra 
oppfølging er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Tilskudd til styrket barnehagetilbud tildeles den 
enkelte barnehage i Fauske ut fra søknad, uavhengig av eierskap, basert på sakkyndig utredning og 
behov i den enkelte barnehage.  
 
Det er beregnet følgende tilskuddssats til private barnehager i Fauske for 2018: 

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2018   
  Per heltidsplass  Per 

oppholds-
time  

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år               192 269               
89,01  

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år                 91 354               
42,29  

   
   
   
Nasjonal sats 2018     
  Per heltidsplass    
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 209 200  
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 100 600  

 
I tillegg skal det utbetales kapitaltilskudd pr benyttet barnehageplass, basert på nasjonale 
tilskuddssatser. Disse satsene er differensiert ut fra barnehagens byggeår. For 2018 er disse 
tilskuddssatsene:   
 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2018 
Byggeår Tilskuddssats 

per plass 
Til og med 2009  9 200 
2010-2012  15 700 
2013-2015  18 500 
2016-2018  22 500 

 
I Fauske skjer utbetalingen av tilskudd til private barnehager i hht vedtatte lokale retningslinjer knyttet 
til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. (K-sak 60/16)  
Tilskuddet utbetales forskuddsvis og kvartalsvis til private barnehager, ut fra faktiske barnetall i den 
enkelte barnehage kommende kvartal.  
 
Ut fra vedtatte tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd er det beregnet en utbetaling på ca 32 
millioner i tilskudd til private barnehager for 2018. Utbetalingen vil endre seg, dersom det skjer 
endringer i barnetallene i private barnehager.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etter at  regelverket ble endret slik at tilskuddet til private barnehager nå beregnes ut fra to års gamle 
regnskap og barnetall, er det blitt mer forutsigbart både for kommunen og for den enkelte private 
barnehage. Den vedtatte tilskuddssatsen endres ikke i løpet av året, eller ved årets slutt slik som 
tidligere. Det som nå forårsaker endringer i utbetalingene er endringer i barnetallet i private 
barnehager, da de hvert kvartal mottar tilskudd for faktiske barnehageplasser som til en hver tid 



benyttes. Barnehagene har rett til tilskudd innenfor rammen av det antall barnehageplasser de er 
godkjent for, forutsatt at plassene er i bruk. Det betyr at dersom en privat barnehage fyller opp alle sine 
barnehageplasser, må kommunen øke utbetalingen av tilskudd opp til det antall plasser som blir 
benyttet. På den annen side vil kommunen redusere sine utbetalinger, dersom en privat barnehage ikke 
får fylt opp alle barnehageplassene.  
 
Tilskuddssatsen til private barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlige kostnader knyttet til en 
kommunal barnehageplass, noe som fører til et stort fokus i kommunale barnehager på å holde sine 
budsjett. Så lenge gjennomsnittlige driftskostnader ligger under nasjonal sats, gjenspeiler dette at det 
jobbes godt i de ulike barnehagene med å holde budsjettene. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2018 
 
Viser til informasjonsmøte 26.10.2016 der grunnlaget for beregning av tilskuddssats ble 
gjennomgått. 
J.fr. forvaltningsloven § 16 sendes det ut forhåndsvarsel vedrørende vedtak om tilskuddssats 
for 2018. Part som ikke har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning 
til å uttale seg. 
 
Beregningen tar utgangspunkt i revisorgodkjent regnskap for 2016 og barnetall for 2016 for 
kommunale barnehager i Fauske. Det er kostnadene knyttet til funksjon 201 Førskole, samt 
kostnadene knyttet til funksjon 221 Førskolelokaler og skyss, som er lagt til grunn for 
beregningen. Det er tatt hensyn til deflator, pensjonspåslag på 13% og 
administrasjonskostnader i beregningen. Vedlagt ligger beregningsgrunnlaget for utregning 
av tilskuddssats for 2018. 
 

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2018   

 

 Per heltidsplass  
Per 

oppholds-
time  

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år               192 269  
             
89,01  

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år                 91 354  
             
42,29  

 
I tillegg vil den enkelte barnehage motta kapitaltilskudd i hht til statlige satser og utfra 
barnetall i egen barnehage. 
 
Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale 
barnehager vedtatt i K-sak 60/16 er fortsatt gjeldende, og vil også være gjeldende i 2018. 
Det vil dog tas høyde for forskriftsendringer. 
 
Frist for å uttale seg på forhåndsvarselet er 3. november. 
Endelig vedtak fattes 9.november 2017 og sendes ut til den enkelte barnehage. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Erik Holteng 
Enhetsleder Barnehage 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 



 

 

Vedlegg: 

beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 funksjon 201  

beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 funksjon 221  

beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 vers 1  

2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune (L)(7847)  

beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2018 barnetall  

 

 

Kopi til 

Jonny Riise Regnskapssjef  Økonomiavdeling 

Kariann Skar Sørdahl Økonomisjef  Økonomiavdeling 

Line T. Wemberg Innfordringskonsulent  Økonomiavdeling 



TEH Klokken: 08:36 Program:

Regnskap

2016

Område: 4 Oppvekst og kultur

Enhet: 41 Barnehage

Tjeneste: 2010 FØRSKOLE

1010 FAST LØNN 10 007 960        

1012 LØNN ASSISTENTER 10 306 234        

1017 T-TRINNSTILLEGG 61 277               

1019 DIVERSE TILLEGG 4 101                 

1020 VIKARER 627 924             

1021 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON 548 662             

1022 VIKAR VED SYKDOM 576                     

1030 EKSTRAHJELP 13 855               

1040 OVERTID 107 554             

1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSER 25 000               

1090 PENSJONER 3 332 645          

1091 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE 8 188                 

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 60 692               

1096 PENSJONSPREMIE AFP 5 212-                 

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 157 781          

1100 KONTORMATERIELL 20 725               

1101 AVISER OG TIDSKRIFTER 23 313               

1102 Div.innkjøp.utg. knyttet til foreldrebet/mat 25% mva 10 014               

1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 75 957               

1106 ARBEIDSMATERIELL 6 561                 

1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 347                 

1115 MATVARER 576 620             

1116 BEVERTNING 1 407                 

1120 RENHOLDSARTIKLER 40 953               

1122 VELFERDSTILTAK ANSATTE 14 321               

1123 VELFERDSTILTAK BRUKERE 4 456                 

1127 ERKJENTLIGHETSGAVER 16 045               

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 2 491                 

1130 TELEFONUTGIFTER 51 787               

1131 PORTO 1 658                 

1132 DATAKOMMUNIKASJON 116 978             

1142 TRYKKING/KOPIERING 24 609               

1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 52 049               

1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 5 462                 

1161 KM.GODTGJØRELSE 28 136               

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 5 400                 

1167 KLESGODTGJØRELSE 61 187               

1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 11 027               

1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 19 664               

1186 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING 42 970               

1196 KONTINGENTER 420                     

1200 INVENTAR OG UTSTYR 168 773             

1201 EDB-UTSTYR 52 886               



1203 BØKER 7 734                 

1225 LEASING MASKINER 32 699               

1232 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 19 433               

1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 6 250                 

1272 KJØP AV EKSTERNE VIKARTJENESTER 1 798 677          

1274 KJØP AV TOLKETJENESTER 830                     

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 244 449             

1602 OPPHOLDSBETALINGER 5 425 508-          

1603 FORELDREBETALING MAT 521 318-             

1621 DIVERSE INNTEKTER 467 736-             

1627 KAFFEPENGER 56 860-               

1630 HUSLEIEINNTEKTER 4 000-                 

1700 REFUSJONER FRA STATEN 45 383-               

1710 REFUSJON SYKEPENGER 993 078-             

1711 REFUSJON FØDSELSPENGER 619 539-             

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 244 449-             

1730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 34 140-               

Sum tjeneste: 2010 FØRSKOLE 21 392 514        

Sum barnehager netto 21 392 514        

1602 OPPHOLDSBETALINGER 5 425 508-          

1603 FORELDREBETALING MAT 521 318-             

Sum barnehager brutto 27 339 340        

Pensjonskostnader kommunale barnehager 3 497 132          

Brutto barnehager med fratrekk pensjon 23 842 208        

Pensjonspåslag 2 821 409          

Arbeidsgiveravgift 143 892             

Beregningsgrunnlag tilskudd 2018 26 807 508        



XKOST-A1 Versjon: 16

PENSJONER 3 332 645      

PENSJONSPREMIE AFP 5 212-             

Arbeidsgiveravgift pensjon 169 699         

Total pensjon 3 497 132      

Lønnsutgifter art sum 010-089 21 703 143   

Pensjonspåslag 2 821 409      

Arbeidsgiveravgift 143 892         

Totalt pensjonspåslag 2 965 300      



Funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER

1010 FAST LØNN 427 436       

1017 Ubekvemstillegg -                

1018 Lønn vakante stillinger 504 019       

1020 VIKARER 3 235           

1022 Vikar ved sykdom 21 207         

1023 Vikar ved ferie 57 313         

1030 EKSTRAHJELP 23 454         

1040 OVERTID 5 276           

1070 LØNN VEDLIKEHOLD 168 711       

1075 LØNN RENHOLD 85 083         

1090 PENSJONER 88 997         

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 1 923           

1096 PENSJONSPREMIE AFP 22 525         

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 71 675         

1120 RENHOLDSARTIKLER 73 646         

1125 KLÆR OG SKO 2 046           

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 153               

1130 TELEFONUTGIFTER 42 915         

1161 KM.GODTGJØRELSE 4 198           

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 2 196           

1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 128               

1171 VEDLIKEHOLD/SERVICE 5 089           

1180 ENERGI 323 097       

1185 FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG 25 882         

1188 VAKT/ALARMTJENESTER -                

1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 213 148       

1200 INVENTAR OG UTSTYR -                

1230 BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG 262 750       

1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 19 590         

1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER -                

1260 RENHOLDSTJENESTER 92 056         

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 160 540       

1621 Div.inntekter -180 121      

1710 REFUSJON SYKEPENGER -29 453        

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -160 540      

1780 HUSLEIE FRA FAUSKE KOMMUNE -                

Sum funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER 2 338 174    

Pensjonskostnader 117 210       

Brutto med fratrekk pensjon 2 220 964    

Pensjonspåslag 168 445       

Arbeidsgiveravgift 8 591           

Beregningsgrunnlag tilskudd 2018 2 398 001    



PENSJONER 88 997         

PENSJONSPREMIE AFP 22 525         

Arbeidsgiveravgift pensjon 5 688           

Total pensjon 117 210       

Lønnsutgifter art sum 010-089 1 295 734    

Pensjonspåslag 168 445       

Arbeidsgiveravgift 8 591           

Totalt pensjonspåslag 177 036       



Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2016

Funksjon 201 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveavgift 26 807 508        

Funksjon 221 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveravgift 2 398 001          

Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2016 29 205 509        

Administrasjonskostnader 1 255 837          4,3 %

sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2016 30 461 346        

Kommunal deflator 2017 761 534             2,5 %

Kommunal deflator 2018 811 795             2,6 %

y

Sum brutto driftskostnader etter justering 32 034 674        

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gj.nittlig opph.tidAntall barn OppholdstimerVektet oppholdstimer

0-2 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0 1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor

0-2 år, 9-16 t/uke  13 -                    0 0 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

0-2 år, 17-24 t/uke 21 0,83                  840                1512 48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

0-2 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0 Tilsvarer  spesifisert antall uker pr år
0-2 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

0-2 år, 41+ t/uke 45 70,42               152100 273780 45 Gjennomsnitlig heltidsplass
3-6 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 13 -                    0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 21 1,08                  1092 1092 barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år 
3-6 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

3-6 år, 41+ t/uke 45 126,00             272160 272160

Antall små barn 71,25 152940 275292

Antall store barn 127,08 273252 273252

Totalt antall barn 198,33 426192 548544

Beregning av heltidsplasser 
Oppholds-timer 

pr år 

Heltids-

plasser 

Vektet 

heltids-

plasser 

Antall små heltidsplasser 152 940             71                   127                

Antall store heltidsplasser 273 252             127                127                

Totalt 426 192             197                254                

Fordelte kostnader små og store barn 

Barn 0-2 år 16 076 905        

Barn 3-6 år 15 957 770        

Sum 32 034 674        

Foreldrebetaling 6 315 929          2910 Foreldrebetaling pr måned 

2655 Foreslått sats for 2016 

Kostpenger 2016 521 318             

Kommunal deflator 2017 13 033               

Kommunal deflator 2018 13 893               

Totalt kostpenger etter omregning 548 244             

sum Kostpenger og foreldrebetaling 6 864 173          

Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2015, barn 0-2 år 2 463 225          

Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2015, barn 3-6 år 4 400 948          

sum 6 864 173          

offentlig finansiering barn 0-2 år 13 613 680        

Offentlig finansiering barn 3-6 år 11 556 821        

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2018

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 192 269             89,01             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 91 354               42,29             

Nasjonal sats 2018
 Per 

heltidsplass 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm

Byggeår
Tilskuddssats 

per plass

Til og med 2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

Beregning tilskuddssats for 2018

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2018

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage--foreldrebetaling/#artikkel


 

Lokale retningslinjer  

knyttet til forskrift om 

likeverdig behandling av 

ikke-kommunale barnehager 
 

 

 

 

 
 

Fauske kommune 
Vedtatt i K-sak 60/16 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



For utbetalinger av driftstilskudd til ikke-kommunal barnehager er det gjeldende forskrift gitt av departementet 
samt barnehageloven § 14, § 14a og § 16a som gjelder.  
 
Fauske kommune kan i følge forskriftens § 12 vedta lokale retningslinjer som bestemmer at de private 
barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, 
og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Lokale retningslinjer skal fastsettes før 
tilskuddsåret begynner.  
 
Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinære 
godkjente ikke-kommunale barnehager, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. 
Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til 
offentlig tilskudd.  
Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens 
godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier.  
 
Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften i Fauske kommune: 

- Kvitre barnehage   godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Medås gårdsbarnehage   godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Lyngheia barnehage   godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Stemland gårdsbarnehage  godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Fauske idrettsbarnehage   godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 

 
 
Minimumssatser gjeldende for finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011 
Fra Januar 2011 – juli 2011  88 %  
Fra August 2011 – juli 2012  91 % 
Fra August 2012 – Juli 2013  92 % 
Fra August 2013 – juli 2013  94 %  
Fra august 2013 – juli 2014  96 % 
Fra august 2014 – desember 2015  98 % 
Januar 2016 - >    100 %  
 
Ved beregning av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den gjennomsnittlige 
finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i 
kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kostnader til ordinær drift av alle kommunens egne, 
tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Kostnadene som legges til grunn er tjeneste 201 
ordinær barnehagedrift og 221 førskolelokaler og skyss.  
 
Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret indeksregulert med kommunal 
deflator. Det fattes eget vedtak om tilskuddssats til drift j.fr. forskriften § 9  
 
Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 Beregningen av antall heltidsplasser i kommunale barnehager foretas på bakgrunn av 
opplysninger liggende i Hypernet, og beregning er i samsvar med forskriftens § 3 som 
omhandler driftstilskudd til ordinære barnehager 

 
Rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager 
Kommunen kan .j.fr. § 12 i forskriften bestemme hyppigheten på rapporteringer i lokale retningslinjer. Det 
rapporteres følgende i Fauske kommune:  

 pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding  

 Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i Hypernet oppdatert til en hver 
tid, da utbetaling av tilskudd baserer seg på lister hentet ut her fra. 

 Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. i utbetalingsmåneden for tilskudd, og utbetaling skjer 
forskuddsvis og kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.  

 Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september  
 



Vedtak og utbetaling av tilskudd skjer etter følgende modell i Fauske kommune, dette er i samsvar med 

Forskriften § 1 2.ledd «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte nytt vedtak om tilskudd til private 
barnehager hvis det følger av lokale retningslinjer eller det foreligger store aktivitetsendringer etter § 12.»:   
Hvert kvartal fattes nye vedtak som tar høyde for endring i barnetallet j.fr. §§ 1 og 12  
 

Utbetaling 15.januar Utbetaling 15.april Utbetaling 15.juli Utbetaling 15.oktober  

Forskuddsbetaling for 
januar – mars basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
april – juni basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for juli 
– september basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
oktober – desember 
basert på barnetall pr 
den 1. i hver av 
månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

 
 
Disse retningslinjene gjøres gjeldende inntil nye retningslinjer vedtas, eller vedtaket oppheves.  
 
 



Grunnlag regnskapssats -  tall pr mnd
Barnetall pr januar 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1 3 2
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 5 16 11 6 26 7 71 64
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 8 25 17 18 54 12 134 122

Antall små barn 6 16 11 6 27 8 74 60
Antall store barn 9 25 17 18 54 12 135 114
Totalt antall barn 15 41 28 24 81 20 209 174

Barnetall pr februar 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 1
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 5 16 11 6 27 8 73 65
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 8 25 16 18 54 12 133 121

Antall små barn 6 16 11 6 27 9 75 60
Antall store barn 9 26 16 18 54 12 135 114
Totalt antall barn 15 42 27 24 81 21 210 174

Barnetall pr mars 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0



0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 1
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 5 16 11 6 27 8 73 65
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 8 25 15 18 54 12 132 120

Antall små barn 6 16 11 6 27 9 75 60
Antall store barn 9 26 15 18 54 12 134 113
Totalt antall barn 15 42 26 24 81 21 209 173

Barnetall pr april 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 5 17 11 6 27 9 75 66
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 8 25 15 18 54 12 132 120

Antall små barn 6 17 11 6 27 9 76 61
Antall store barn 9 26 15 18 54 12 134 113
Totalt antall barn 15 43 26 24 81 21 210 174

Barnetall pr mai 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 5 17 13 6 27 9 77 68
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 8 25 14 18 54 12 131 119

Antall små barn 6 17 13 7 27 9 79 64



Antall store barn 9 26 14 18 54 12 133 112
Totalt antall barn 15 43 27 25 81 21 212 176

Barnetall pr juni 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 0 0
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 5 17 12 7 27 9 77 68
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 4 24 13 18 52 12 123 111

Antall små barn 5 17 12 7 27 9 77 63
Antall store barn 5 25 13 18 52 12 125 108
Totalt antall barn 10 42 25 25 79 21 202 171

Barnetall pr juli

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 0 0
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 5 17 12 7 27 9 77 68
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 4 24 13 18 52 12 123 111

0
Antall små barn 5 17 12 7 27 9 77 63
Antall store barn 5 25 13 18 52 12 125 108
Totalt antall barn 10 42 25 25 79 21 202 171

Barnetall pr august 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 0 0



0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 10 12 9 26 4 61 57
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 0 0
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 30 11 13 46 19 119 100

Antall små barn 0 10 12 9 26 4 61 57
Antall store barn 0 30 11 13 46 19 119 100
Totalt antall barn 0 40 23 22 72 23 180 157

Barnetall pr september 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 0 0
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 10 12 9 26 4 61 57
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 0 0
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 30 11 13 46 19 119 100

Antall små barn 0 10 12 9 26 4 61 57
Antall store barn 0 30 11 13 46 19 119 100
Totalt antall barn 0 40 23 22 72 23 180 157

Barnetall pr oktober

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 0 0
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 12 13 9 28 4 66 62
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 0 0
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 30 11 13 50 19 123 104

Antall små barn 0 12 13 9 28 4 66 62
Antall store barn 0 30 11 13 50 19 123 104



Totalt antall barn 0 42 24 22 78 23 189 166

Barnetall pr november 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 0 0
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 13 13 9 28 4 67 63
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 0 0
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 29 11 13 50 18 121 103

Antall små barn 0 13 13 9 28 4 67 63
Antall store barn 0 29 11 13 50 18 121 103
Totalt antall barn 0 42 24 22 78 22 188 166

Barnetall pr desember 

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0
0-2 år, 9-16 t/uke  0 0
0-2 år, 17-24 t/uke 0 0
0-2 år, 25-32 t/uke 0 0
0-2 år, 33-40 t/uke 0 0
0-2 år, 41+ t/uke 13 13 9 28 4 67 63
3-6 år, 0-8 t/uke 0 0
3-6 år, 9-16 t/uke 0 0
3-6 år, 17-23 t/uke 0 0
3-6 år, 25-32 t/uke 0 0
3-6 år, 33-40 t/uke 0 0
3-6 år, 41+ t/uke 30 11 13 50 18 122 104

Antall små barn 0 13 13 9 28 4 67 63
Antall store barn 0 30 11 13 50 18 122 104
Totalt antall barn 0 43 24 22 78 22 189 167

Barnetall beregning gjennomsnitt  2016 - grunnlag for beregning sats

Inndeling i store/små for år 2016 ( barn født i 2013 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke 0 0 0 0 0 0 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 17-24 t/uke 0,42 0,00 0,00 0,08 0,08 0,25 0,83 0,58

0-2 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0-2 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 41+ t/uke 2,92 14,50 12,00 7,42 27,00 6,58 70,42 63,83

3-6 år, 0-8 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 9-16 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 17-23 t/uke 0,58 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1,08

3-6 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 41+ t/uke 4,00 26,83 13,17 15,92 51,33 14,75 126,00 111,25

Antall små barn 3,33 14,50 12,00 7,50 27,08 6,83 71,25 61,08
Antall store barn 4,58 27,33 13,17 15,92 51,33 14,75 127,08 107,75
Totalt antall barn 7,92 41,83 25,17 23,42 78,42 21,58 198,33 168,83
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Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

· Flytting av de to gjenværende avdelingene i Vestmyra barnehage – hvit utsettes på ubestemt tid 
med bakgrunn i kommunens nåværende økonomiske situasjon. 

 
· Fauske voksenpedagogiske senter forblir i leide arealer. 

 
 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret har i sak 51/17 vedtatt at Erikstad barnehage skal flyttes inn i andre etasje av Erikstad 
skole sammen med en avdeling fra Vestmyra - hvit. Videre er rådmannen bedt om å utrede ny 
lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit, hvor utbygging av Vestmyra 
barnehage - rød og Finneid skole vurderes. For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til 
eide lokaler, vurderes ombygging av Vestmyra barnehage - hvit til voksenopplæring. 
 
Vestmyra barnehage - hvit er et tidligere helsestudio som ble ervervet av kommunen tidlig på 90-tallet. 
Bygget huser i dag 3 avdelinger, og har i en periode hatt 4. Bygget er i flere rapporter beskrevet som 
dårlig egnet til formålet og fremstår også slik hvis man sammenligner med andre barnehager i 
kommunen.  
 
Vestmyra barnehage – hvit (3 avdelinger) er en avdeling av enheten Vestmyra barnehage (totalt 6 
avdelinger) som også består av Vestmyra barnehage – rød (3 avdelinger). Bygget huser også squash-hall, 
trenings sal for kampsport og speil/danse-sal. De 3 avdelingene i Vestmyra barnehage - hvit er 2 
småbarnsavdelinger (0-3) og 1 storbarnsavdeling (3-6). I arbeidet med iverksetting av vedtaket i sak 
51/17 er det besluttet at den avdelingen som flyttes til Erikstad er 1 småbarnsavdeling. Det betyr at det 
er behov for 1 småbarnsavdeling og 1 storbarnsavdeling på Finneid eller som ny avdeling i tilknytning til 
Vestmyra - rød. 
 
 
Saksopplysninger: 
Denne saken vil omhandle arealbehov og utgifter knyttet til etablering av voksenpedagogisk senter i 
Vestmyra barnehage - hvit, samt arealbehovene og estimerte utgifter for etablering av 2 avdelinger fra 
Vestmyra barnehage hvit på Finneid skole eller som egen avdeling tilknyttet Vestmyra - rød. I tillegg 
viser saken fordeling av barnehageplasser i sentrum sett opp mot de to alternativene. 
 



Arealbehov voksenpedagogisk senter 
Voksenpedagogisksenter er i dag dimensjonert for 90 elever fordelt på 6 klasser. Elevene ved 
voksenpedagogisk senter har 30 timer undervisning i uken, noe som oppfyller kravet til aktivitet og 
retten til introduksjonsstønad. Voksenpedagogisk senter har tidligere hatt sine undervisningslokaler på 
teletunet. I 2014 ble undervisningen flyttet til Søbbesva og inn i leide lokaler. Det er inngått en leieavtale 
med en årlig husleie på p.t. kr 600 000,- i tillegg kommer utgifter knyttet til drift og renhold av lokalene 
estimert til ca kr 450 000,- pr år fordelt på følgende utgifter: Energiutgifter kr 50 000,-, Renhold kr 320 
000,-, kommunale avgifter kr 10 000,- Vaktmester/brøyting kr 60 000,-  
 
Det leide arealet utgjør 1040 m2. Arealet oppleves som godt blant både ansatte og brukere. Det er store 
og gode klasserom, og mye fellesareal i form av korridorer. Tilbakemeldinger fra skolen er at brukerne 
av skolen synes avstand fra øvrig skole og barnehage er lang. Flere av elevene har ikke sertifikat og 
tilgang til bil, og bruker mye tid på å frakte egne barn til skole/barnehage for så selv å dra på skolen.  
 
En gjennomgang av arealbehovet for voksenpedagogisk senter viser at det reelle behovet er et areal på 
rundt 700 m2. Innenfor denne rammen skal det være mulig å få plass til alle funksjonaliteter som kreves 
for å drifte en skole på 90 (120) elever. Arealet Vestmyra barnehage - hvit er 925 m2. Vi vet at 
utnyttelsesgraden ved ombygging kan være mindre enn ved nybygg. Arealet i Vestmyra barnehage - hvit 
er likevel i den størrelsesorden at ombygging til skole for voksenopplæring skal være mulig å få til. Som 
tidligere nevnt huser bygget også squash-hall, dansesal og trenings sal for kampsport. Ved ombygging til 
voksenopplæring vil det få konsekvenser for de frivillige lag og foreninger som i dag er brukere av 
bygget. 
 
Ved dimensjonering av arealet til voksenopplæringen er det flere faktorer som må vurderes. Fauske 
kommune opplevde en økt flyktningestrøm i 2015 og 2016, og måtte leie ytterligere 
undervisningslokaler for en periode. I dag er det rundt 90 elever som mottar sin undervisning ved 
voksenopplæringen. Signalene fra IMDI er at kommunene kan forvente en nedgang i forespørsel om 
antall bosettinger, om dette vil ramme Fauske kommune vites ikke i det saken skrives. Dersom det 
kommer et redusert antall bosettinger til kommunen, må man også tilpasse tilbudet på undervisning ut 
fra etterspørselen, noe som betyr en fremtidig reduksjon i antall elever og klasser.   
 
Det er beregnet at 80 % av bygget må ombygges dersom det skal tas i bruk til undervisning for 
voksenopplæringen. Det vil være en enklere form for ombygging, der større del av allerede utnyttet 
areal skal være relativt lett å ombygge til klasseroms formål, samt å kunne inndele en del i 1 etg til 
kontorformål der det allerede er noen rom som vil være egnet.  
Estimert kost pr m2: kr 9 – 12 000,- eks mva – kr 8 880 000,- eks mva (kr 11 000,- m2 – 80% ombygging) 
 
Infrastruktur: 

· Ventilasjonsanlegg: fra byggeår. Teknisk levetid er i utgangspunktet utgått, men godt 
vedlikehold samt at hovedføringskanaler som ligger strategisk til, gjør at dette kan fortsatt 
ha en levetid på 10 år (estimert). Ventilasjonsaggregat er relativt billig, og man kan tenke 
VAV (behovsbasert) med luft/lys styring etablert. Byggets nedre etasje vil kunne 
ombygges/tilpasses til kontordrift/grupperom relativt enkelt.  

· Sanitær: bygget har toaletter til ansatte og barn, samt stellerom med toalett i 1 etasje. I 2 
etasje er det kun toaletter til ansatte. Ved ombygging til klasserom må det etableres 
HCWC i nærheten av inngang/heis. Dette anses som relativt enkelt. 

· Fiber/kabel/el: det er etablert føringsveger med et betydelig antall kabler/fiber osv til alle 
etasjer. Ved ombygging må dette reorganiseres. 

· Bygget har heis mellom 1 og 2 etasje. 

 
 



Krav til areal 
Arealet i en barnehage reguleres i henhold til barnehageloven § 10.Godkjenning som sier at: 
"Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 
formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2." 
 
Utdanningsdirektoratet har uttalt seg i rundskriv F-08/2006 om barnehageloven § 10: 
"Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 
mer per barn under tre år." 
 
Videre uttaler Utdanningsdirektoratet at: 
"Arealberegningen ved fastsettingen av leke- og oppholdsarealet per barn må ta utgangspunkt i de 
rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette gjelder for eksempel lekerom, 
grupperom og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsrom, 
kan denne også medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt brukes til barnas 
aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen." 
 
"Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til 
dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørsels veier og lignende." 
 
Det er krav om at uteareal i barnehagen skal være universelt utformet. 
 
Det er redegjort for avdelingsstørrelse på 9/18 kontra 12/24 i tidligere saksframlegg. I den forbindelse 
ble det faglig konkludert med at å planlegge avdelinger som kun har areal til 9/18 barn vil føre til at man 
ikke har noe annet valg enn å bytte ut en fagarbeider/assistent når/hvis økt pedagogtetthet må 
iverksettes og det ikke er areal tilgjengelig til å utvide avdelingene. Det har nylig vært et lovforslag ute 
på høring, der både grunnbemanningen foreslås lovfestet og at pedagognormen skjerpes. På denne 
bakgrunn anbefales det fortsatt at nye avdelinger arealmessig bygges for en kapasitet på 12/24 barn. 
 
I tillegg til barnehageloven fremkommer arealbehovet gjennom Arbeidsplassforskriften. Denne 
forskriften skal sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og 
arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som utføres. Kravene til 
personalrom/spiserom er regulert gjennom Arbeidsplassforskriften § 3. Arbeidstilsynets kommentar til 
forskriftens § 3-1 Plassering av personalrom sier at hovedregelen er at personalrom i samme bygning 
som arbeidsplassene. Videre sier Arbeidstilsynets kommentarer til forskriftens § 3-5 Spiserom at det bør 
være et gulvareal på minst 1,2 m2 per spiseplass og en minste romstørrelse på 6 m2. Når det gjelder 
kontor finner man tilsvarende normtall som sier at hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 m2. 
 
Kapasitet og tilgang på barnehageplasser: Det er for tiden ikke ledig kapasitet i barnehagene i Fauske 
kommune. Ved hovedopptaket i 2017 fikk alle med rett, plass i barnehage. Etter hovedopptaket har det 
kommet nye søkere som ikke får plass. Ved flytting av Erikstad barnehage inn i Erikstad skole vil det 
etableres 3 avdelinger. 2 småbarnsavdelinger og 1 stor. I dag har barnehagene areal og grunnbemanning 
for en norm på 9/18 barn. Nye Erikstad barnehage vil ha avdelinger med kapasitet på 12/24 barn 
arealmessig. Ved behov kan bemanningen økes slik at arealkapasiteten utnyttes fullstendig. Ved 
etablering av nye avdelinger/barnehager i fremtiden vil det bygges for en norm på 12/24 plasser med 
tanke på areal. Inntil nye krav til bemanning er vedtatt vil dette bidra til å øke kapasiteten i kommunen 
ytterligere ved at man kun trenger å øke grunnbemanningen ved svingninger i etterspørsel på 
barnehageplasser.  
 
Hvis man ser på fordeling av barnehageplasser i Fauske sentrum i dag forholder den seg slik: 
 

· Erikstad området har Erikstad barnehage med en små- og en stor barns avdeling med totalt 27 
plasser samt Idrettsbarnehagen med 8 små og 22 store plasser.  



Samlet sum = 57 barn. 

 
· Vestmyra området har Vestmyra barnehage med tre små- og tre stor barns avdelinger. Totalt 27 

pluss 54 barn. 

Samlet sum = 81 barn. 
 

· Hauan området har Hauan barnehage med to avdelinger for til sammen 18 og 6 barn samt 
Lyngheia barnehage avd. Lyngheia med 3 avdelinger og plass til 45 barn. 

Samlet sum = 69 
 

· Finneid området har Lyngheia barnehage, avdeling Tinkeliheia med plass til ca. 30 barn 

Samlet sum = 30 barn. 
 
Litt utenfor sentrum av Fauske ligger både Kvitre barnehage med plass til 45 barn og Medås 
gårdsbarnehage med sine 5 avdelinger og plass til ca. 75 barn alt etter alder og om de teller som små 
eller store. 
 
Totalt sett har man da ca. 325 sentrumsnære barnehageplasser. Dette kan variere noe ut fra om man 
teller som små eller store barn. 
 
De fleste ønsker barnehager i nærområdet til der man bor selv om mange også velger barnehager ut fra 
innhold/kvalitet/profil og dermed i de aller fleste tilfeller lengre transportvei til levering/henting. 
 
Pr. i dag er plassene fordelt noenlunde jevnt utover de forskjellige sentrumsdelene i kombinasjon 
mellom private og kommunale barnehager. Vestmyra og Hauan området har flest, mens Finneid og 
Erikstad området har færrest. 
 
Etablering av 1 avdeling fra Vestmyra barnehage – hvit, inn i Erikstad skole vil gjøre endringer til denne 
fordelingen i sentrumsområdene. Da vil tallene se slik ut: 
 
          Vestmyra:          81 – 9                    = 72 
          Erikstad:          57 + 9                    = 66 
          Hauan:                    uforandret          = 69 
          Finneid:                    uforandret          = 30 
 
Ved flytting av de to resterende avdelingene på Vestmyra – hvit inn i Finneid skole vil tallene se slik ut: 
 
          Vestmyra:          81 – 36          = 45 
          Erikstad:          57 + 9                    = 66 
          Hauan:                    uforandret          = 69 
          Finneid:                    30 + 27          = 57 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Vurdering av barnehageplassser i sentrum 
Ut fra tallene presentert over ser vi at områdene Erikstad og Hauan vil ha flest plasser etterfulgt av 



Finneid, mens Vestmyra har færrest hvis man velger å flytte  to avdelinger til ut av sentrum. Det vil være 
av betydning for langsiktig planlegging av sentrumsutvikling og bosetting i de ulike områdene at dette 
tas med i betraktning ved beslutninger om hvor barnehager skal lokaliseres. Hvor vil det foregå ny-
bygging, hvilke områder flytter det barnefamilier til og hvordan ser man som kommune for seg at 
demografien utvikler seg i et 5, 10 og 20 års perspektiv. På nåværende tidspunkt er det også en 
utfordring å skaffe tilstrekkelig antall barnehageplasser for bosatte flyktninger i sentrum. En stor del av 
bosettingen skjer i området Vestmyra, men også Hauan. Dersom voksenpedagogisk senter vedtas flyttet 
til Vestmyra – hvit, i kombinasjon med nybygg/utbygging av Vestmyra – rød, vil det gi større mulighet 
for å oppfylle kravene til kommunen i forhold til introloven ved å tilby nære, tilgjengelige 
barnehageplasser for bosatte flyktninger som skal starte på intro-programmet.  
 
Beregning av arealer for barnehage 
Basert på normtallene for leke- og oppholdsareal for barn, andre behov som garderobe, stellerom og 
toalett, samt arealer for ansatte til personalrom, kontorer for pedagogiske ledere og styrer, møterom, 
lager, garderober og toalett blir det totale arealbehovet for en barnehage med to avdelinger på 12/24 
barn på 305 m2 netto.  
 
Tilsvarende beregning for en barnehage med 9/18 barn gir et totalt arealbehov på 250 m2. Denne 
beregningen tar høyde for at barnehagen har eget møterom og personalrom. 
 
Alternativ 1 - Flytte 2 avdelinger fra Vestmyra hvit inn i Finneid skole 
Dette alternativet innebærer å benytte ledig kapasitet i Finneid skole til barnehage. Med utgangspunkt i 
dagens utnyttelse av arealene til skole og Newton-rom er det ledig 302 m2.  Som tidligere nevnt vet vi at 
utnyttelsesgraden ved ombygging kan være mindre enn ved nybygg. Med et behov på 305m2 og et 
tilgjengelig areal på 302m2 gir et svært begrenset utgangspunkt for etablering av barnehage. 
 
Ved etablering av barnehage i ledige arealer på Finneid skole forutsettes det derfor at den delen av 
Newton-arealet som benyttes til spiserom gjøres disponibelt for barnehage. Dette vil gi et tilgjengelig 
areal på 334m2. 
 
Ved ombygging skal nettoareal omregnes til bruttoareal med en faktor på 1,2 som gir et totalt areal for 
barnehagen på 401m2. 
 
 
Estimert kost pr m2 ved ombygging er mellom kr 9-11 000,- eks mva. Ombygging av 400 m2 betyr en 
utgift på inntil 4,4 mill. kr. 
 
Tilgjengelig areal for uteområde er stort nok til at det dekker barnehagens behov. Det er dog krav om at 
uteareal i barnehagen skal være universelt utformet, noe som vil ha en konsekvens for utgiftene. Det 
anslås at utgiftene med å etablere uteområder vil komme på inntil 5 mill. kr. 
 
De trafikale forholdene er ikke utredet og vil medføre ekstra utgifter i dette alternativet. Etablering av 
27 barnehageplasser vil bety en økning av antall biler som skal hente/bringe barn i området hver dag.  
 
Dette alternativet innebærer at den opprinnelige planen for Finneid skole endres. Det er allerede 
investert midler i Finneid skole med ombygging/utbygging til to paralleller på 1.-4. trinn, men ved valg av 
dette alternativet endres det til en kombinasjon av skole og barnehage. 
 
Utlysning av Finneid nærmiljøanlegg er pr tiden stanset i påvente av beslutning om videre utredning av 
dette alternativet. Realisering av Finneid nærmiljøanlegg kan bli forsinket dersom barnehage skal 
etableres på Finneid skole ettersom hele uteområdet da må omprosjekteres. 
 



Alternativ 2 - Utbygging av Vestmyra barnehage - rød 
Dette alternativet innebærer nybygg/utbygging av resterende barnehage på Vestmyra - rød og 
forutsetning av at Vestmyra hvit benyttes til annet formål.  
 
Ved nybygg skal nettoareal omregnes til bruttoareal med en faktor på 1,5 som gir et totalt areal for 
barnehagen på 460m2. 
 
Estimert utgift pr m2 ved nybygging er inntil kr 30 000,- eks mva. Bygging av 460 m2 betyr utgift på inntil 
13,7 mill. kr. 
 
Tilgjengelig areal for uteområde er stort nok til at det dekker barnehagens behov og har ikke behov for 
større oppgraderinger, men det vil være nødvendig med noen utbedringer, anskaffelser av 
lekeplassutstyr og egen bod for vogner. Dette er anslått til inntil kr 700 000,-. 
 
 
Økonomi 
 
Estimerte bygge utgifter basert på erfaringstall 

  Utgift 
Alternativ 1 Ombygging ledig areal Finneid skole og uteareal 9,4 mill. kr 
Alternativ 2 Nybygg/utbygging Vestmyra barnehage 14,4 mill. kr 

 
I tillegg kommer utgifter til prosjektering (ca. 10 % av totalsum) for begge prosjektene, samt trafikale 
forhold knyttet til alternativ 1 i størrelsesorden 2 – 2,5 mill. kr (ikke utredet). 
 
Behov for ytterligere utredninger: 
Alternativet med etablering av barnehage i ledige lokaler på Finneid skole, betinger at trafikale forhold 
utredes nærmere. Trafikkforholdene ved Finneid skole har vært tatt opp tidligere, og må vurderes på 
nytt dersom barnehage skal etableres i skolens lokaler. Reguleringsplanen for område, med hensyn til 
opparbeiding av ny bebyggelse, veiforbindelser og tilførselsveier til barnehager og skole må inngå i en 
helhetlig tenking for området. 
 
Felles for begge alternativene er medvirkning og involvering. Videre utredning knyttet til å etablere 
barnehage i ledige skolelokaler på Finneid krever også en involveringsprosess av skolens brukere.  
Rådmann er opptatt av gode prosesser. Ansatte, elever, FAU og SU må involveres i arbeidet med å finne 
gode løsninger for alle parter i den videre utredningen. I tillegg må de frivillige lag og foreninger som i 
dag er brukere på Vestmyra barnehage – hvit involveres i prosessen.  
 
Regner en kostnader til ordning av trafikale løsninger for alternativ 1 inn i den totale summen for 
prosjektet fremstår begge alternativene som relativt like investeringer, hvor nybygg Vestmyra vil være 
litt dyrere enn ombygging på Finneid skole. Så er det andre momenter som ikke er direkte knyttet til pris 
som bør tas med i grunnlaget og vurderingen for en beslutning.  
Dette er momenter som: 

· Hvordan ønsker man fordeling av antall barnehageplasser på de ulike sentrumsområdene. 
· De berørte arealene på Finneid skole er ny-bygd til skoleformål og er klare for slik bruk. 
· Vil området rundt Finneid skole tåle en økt trafikkbelastning uten at det går ut over sikkerhet 

og miljø. 
· Hvis voksenpedagogisk senter (vps) etableres i hvit-barnehagen vil etterspørselen etter 

barnehageplasser i Vestmyra barnehage sannsynligvis øke i forhold til nærhet til vps. 

 



 
Fauske kommune har over de siste årene investert mye i bygg, og lånegjelden har økt betraktelig. Med 
tanke på den økonomiske utviklingen kommunen har hatt i 2017, og den utfordringen en ser i 
budsjettarbeidet for 2018 med å redusere kommunens finans- og driftskostnader ser rådmannen det 
ikke som forsvarlig å foreta ytterligere låneopptak før den økonomiske utviklingen igjen er under 
kontroll og driftskostnadene redusert. Med det som bakgrunn ser rådmannen det som nødvendig å 
utsette saken inntil videre. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Anmodning om bosetting av flyktninger 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 15 flyktninger i 2018. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for bosetting. 
 
 

 
Vedlegg: 
06.11.2017 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 1364232 
 
Sammendrag: 
 
I sak 191/16 vedtok kommunestyret å legge til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
Tilstrømningen av flyktninger har utover 2017 avtatt sterkt, og kommunen har pr. 1.november blitt 
tildelt 17  fra IMDI. Kommunen jobber opp mot IMDIs regionskontor for å nå målet om 30 innen 
utgangen av året. 
 
Anmodningen fra IMDI for 2018 er nedjustert til bosetting av 15 flyktninger. Anmodningen oppfordrer 
også kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal bosette, og at 
vedtaket derved ikke inkluderer familiegjenforente. 
 
 
Saksopplysninger: 
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 
enslige mindreårige. Årsaken til et redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.  
  
Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er  
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting blir også bedt om å 
bosette langt færre enn tidligere. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det foreligger ingen planlagte familiegjenforeninger for de som vi allerede har bosatt. Regelverket for 
gjenforening er strammet inn fra 01.08.17. , med bl.a. kortere søknadsfrister. Det forventes derfor en 
nedgang også her. 
 
Kommunen har i løpet av de 2 siste år med høy bosetting, og etablering av 3 mottak i kommunen, bygd 



opp et stort tiltaksapparat. Det gjelder både innenfor skole, helse og flyktningetjeneste. Disse tjenestene 
bygges nå ned igjen, og må reduseres ytterligere nå som nedgangen i flyktningestrømmen fortsetter. 
Alle mottakene er nedlagt, det siste i august 17, og det operative tiltaksapparatet er godt rustet til å ta 
imot 15 bosettinger for 2018. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 
 
Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av 
flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Fauske kommune for deres innsats i dette arbeidet. 
 
Nå ber vi Fauske kommune om å bosette 15 flyktninger i 2018.  
 
Frist for å svare på anmodningen er 6. januar 2018. 
 
Kommunen må sende sitt vedtak om bosetting til post@imdi.no med kopi til nina.gran@ks.no og 
registrere vedtaket i IMDis fagsystem for bosetting. For tilgang til fagsystemet og mer informasjon 
om planlegging og bosetting, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/  
 
Vi oppfordrer kommunen til å fatte presist vedtak for det antallet flyktninger kommunen skal 
bosette. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.  
 
 

Bakgrunn for tallene 
 
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 
150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge. 
 
Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er 
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å 
bosette langt færre enn tidligere.   
  
Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enige om at det skal tas utgangspunkt i noen felles 
kriterier ved vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kriteriene inkluderer 
innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.  
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Kontakt 
 
Ta kontakt med IMDi Nord dersom dere ønsker dialog om anmodningen og bosetting av 
flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med andre statlige 
aktører på feltet.  
 
 
 
Med hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
Dulo Dizdarevic   
regiondirektør    
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur. 
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Møteplan 2018 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Vedlegg: 
07.11.2017 møteplan-18 1364386 

07.11.2017 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2018 1364387 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2018, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2018 
 
Utvalgets leder 
 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre  8. 22.  3. 21.  
Varaordfører Linda W. 
Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 
Klagenemnd/ 
Valgstyre 

30  13. 24.  5.  

  Partssammensatt 
utvalg 

       

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 
utviklingsutvalg 

16. 27.  10. 22.   

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 
omsorgsutvalg 

17. 28.  11. 23.   

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 
kulturutvalg 

18.  1. 12. 24.   

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet        
Emma Granholm //  Ungdomsrådet        
Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. råd for  

likestilling av 
funksjonshemmede 

       

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget        
Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2018 
 
Utvalgets leder 
 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre  27.  8. 13.* 
Varaordfører Linda W. 
Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 
Klagenemnd 

 18. 30. 27.*  

  Partssammensatt 
utvalg 

     

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 
utviklingsutvalg 

 4. 16. 20.  

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 
omsorgsutvalg 

 5. 17. 21.  

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 
kulturutvalg 

 6. 18. 22.  

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet      
Emma Granholm // Ungdomsrådet      
Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. Råd for  

likestilling av 
funksjonshemmede 

     

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget      
Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
        

*- Møte hvor budsjettet behandles 



PLANLEGGINGSKALENDER FOR UTVALGSMØTER 2018   
  

PROSJEKT/ARRANGEMENT UTVALGSMØTER 

ASSISTENT FAUSKE KOMMUNE 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 03.01, Vinterferie 19..-23.02, Påskeferie 26.03.–03.04, Elevfri 11.05, 18.05 
Siste skoledag 22.06, Skolestart 20.08, Høstferie 10.-12.10, Elevfri 16.11, Siste skoledag 21.12 
Salten Regionråd - Møter: AU 26.01, SR 15.02, AU 23.03, AU 04.05, SR 31.05-01.06, AU 31.08, SR 20.-21.09, 
AU 26.10, SR 21.11 

PART: 13.03, 24.04, 05.06, 30.10, 27.11 (forslag) 

LVK: 21.02, 18.04, 13.-15.06, 18.10, 29.-30.11 (Regionmøte 13.-14.02)  

Fylkesting: 26.-28-02, 16.-18.04, 11.-13.06, 08.-10-10, 03.-05.12 

Div.:Økonomimelding: Juni og midt i oktober (Jonny borte: 11.-20.04) 
(Versjon 1) 

   
PROSJEKTFASE  STARTER SLUTTER  

SALTEN REGIONRÅD/AU [Velg dato] [Velg dato] 
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