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Avklaringer vedrørende oppgradering av Fauske samfunnshus 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus til 
tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med grunneier, enten i 
form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til Gata 18 (hvis prosjektet ikke 
er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk med samme utseende som eksisterende 
fasade, alternativt male fasaden som et avbøtende tiltak. 

 
 
 
Sammendrag: 
Ref vedtak i budsjettmøte 2017 vedrørende utvendig oppgradering av Fauske samfunnshus. 
Fauske samfunnshus står på en leid tomt, der det ligger en gammel avtale til grunn som gir usikkerhet 
om festebeløp og hvorvidt dette er utbetalt fra tidligere.  
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske samfunnshus er oppført i betong, og bygget først på 1950 tallet. Fauske kommune kjøpte 
samfunnshuset på 90 tallet og har siden fungert som kommunestyresal, ungdomsklubb, og de senere år 
som treningsfasiliteter med Dans Fauske. Leieavtalen med Dans Fauske er ikke forhandlet på nytt, men 
dette arbeidet skal nå i gang. 
Dreneringen til bygget er delvis ute av funksjon og har ikke tilstrekkelig ytelse ved større 
nedbørsmengder. Dette har resultert i innsig av vann i kjelleretasjen med tilhørende skader på utstyr 
osv. 
Fasaden har samme problem som fasaden på Fauske gamle rådhus ved at malingen har vært av en 
diffusjonstett utgave, og derav resultert i korrosjonsskader på veggarmering og utslag av betong. I tillegg 
må altså drenering utskiftes samt at taktekking må omlegges. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det å oppgradere Fauske samfunnshus med en kostnadsramme på 6 mill kr inkl mva vil ikke være å 
anbefale før Fauske kommune har fått fattet en avtale med grunneier på enten videre feste eller kjøp av 
tomt på ca 1000 m2. Det må også ryddes opp i utgåtte leieavtaler og få disse på plass med brukere av 
bygget. Prosjektet vil bli prosjektert og utlyses så snart det er mulig. Endelig kontrahering av 
entreprenør vil skje så snart ovennevnte forhold er avklart og signert. 
Entrepriseform er byggerrestyrt. 
Utskifting av vinduer og dører vurderes gjort av eget personell ved enhet Eiendom og vil bli en del av 
prosjektets kostnader. 
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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