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 Kommunestyre  

 
 
Samarbeidsavtale utbygger Tower hotell 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte 
kriteriene anbefaler rådmannen i uprioritert rekkefølge: 

 
· Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til etablering 

av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man inkluderer 
økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
· Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av to etasjer i bygget til etablering 

av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 
· Nytt bibliotek. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 3.34 Mkr pr år fra dagens drift dersom man inkluderer 
økt inntekts- og eiendomsskatt. 
 
Det er ikke beregnet inntekter ved utleie av eventuelle tomme biblioteklokaler i Adminbygget. 
Dette vil komme som eventuelt fratrekk og bedre resultatet. 

 
Sammendrag: 
Fauske hotell, ved eier Stig Otto Nilsen, er i gang med et større utbyggingsprosjekt der det skal bygges et 
nytt hotell på Fauske med en høyde på 24 etasjer. Hotellet er foreløpig planlagt med nærliggende 
konferansemuligheter i en etablering av et signalbygg i 2 (3) etasjer, der sokkeletasje vil kunne romme 
en mulig kino/konsertsal med plass for ca 250 - 300 personer. Det er også planlagt en mindre kinosal 
med plass for inntil 60 personer med tilliggende fellesarealer med kiosk/utsalgsmulighet for kioskvarer, 
billetter og med mulighet for alkoholservering. 
 
I skissene til det nye hotellet er det dermed lagt frem et forslag om å realisere et frittliggende bygg på ca 



2100 m2 totalt, som skal romme en multisal med konferansemuligheter i 1 etasje, mens sokkeletasje er 
ment å kunne romme nevnte kinosaler/konsertsal.  
 
I arbeidet mot utbygger har også en mulig flytting av bibliotek inn i bygget vært diskutert, der det da vil 
måtte tillegges en ekstra etasje på ca 600 m2. Et større bygg blir da totalt på ca 2700 m2. 
 
I arbeidet med å finne gode og mulig egnede bruksmåter for dette samarbeidet har det vært krevende å 
finne optimal utnyttelseseffekt basert på at de tjenestene som tenkes etablert i de nye lokalene allerede 
har lokaliteter i dag i egne, eide lokaler, herunder både kinodrift og eventuelt bibliotek. 
 
Utbygger er kommet langt i planlegging og utforming av prosjektet og er avhengig av å kunne finne 
mulige samarbeidsformer med Fauske kommune så snart som mulig. Det er likevel, på nåværende 
tidspunkt, knyttet en del usikkerhet til endelige byggekostnader siden ikke endelig bruksområde er klart, 
og estimatet for en inntektsstrøm er basert på relativt forsiktig vurdering. 
 
Bakgrunnen for saken er å ta en beslutning om kommunen ønsker å delta i fellesprosjektet.  
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune ba rådmannen i sak 069/17 om å utrede mulige samarbeidsformer, og økonomiske 
konsekvenser av et slikt samarbeid. 
 
Intensjonen er å vurdere om et fellesprosjekt, sammen med en privat aktør, kan representere positive 
bidrag til kulturlivet på Fauske i stort innenfor en akseptabel utgift.  
 
Skissene til bygget er i dag begrenset til en etasje på 1000m2. Det vil i nåværende skisses form gi en mer 
tidsriktig moderne scene, for film, musikk og teater. I tillegg vil det kunne realiseres en mindre ren 
kinosal. Det søkes også om man kan se for seg noen mindre rom i denne etasjen, som kan stilles til 
disposisjon for frivillig / ungdom – ikke betalende kultur aktivitet. Dette vil evt. detaljplanlegging kunne 
avdekke mulighetsrommet for.  
 
Skissene over to etasjer, har ikke med seg en løsning for nytt folke bibliotek. Fra et rent 
publikumsperspektiv, samt ut fra å bruke begrepet kulturhus, burde man også ha sett på det 
alternativet. Det drøftes derfor i saken, og det er mulig å realisere en tredje etasje på bygget i 
tilsvarende størrelse som dagens bibliotek.  
 
En bibliotekfunksjon vil i sin helhet være utgiftsdrivende, dersom man ikke finner alternativ bruk for 
lokalene til dagens bibliotek i administrasjonsbygget. Dersom man skal gå videre med dette, bør man 
vurdere egen bruk (ut fra leid til eid) eller utleie av arealet til andre aktører.  
 
Fauske kommune har i dag kun Fauske kommunale kino med plass til ca 220 personer, som en 
kombinert kino/konsertlokale for mindre arrangement. Herunder nevnes korpskonserter, revyer og 
kinoforestillinger som eksempler.  
 
Kinosalen er av eldre dato, og har behov for en oppgradering i form av en del byggteknisk vedlikehold, 
nye stoler, vedlikehold av scenetepper, snordrag og ellers teknisk utstyr til kinodrift. En fremtidig 
oppgradert Fauske kommunale kino vil fungere godt til det formålet den skal ha og dagens kino har et 
relativt godt besøkstall. En eventuell oppgradering av Fauske kommunale kino vil avstedkomme 
kostnader i størrelsesorden 4 – 5 Mkr eks. mva. Dette er kun et estimat og ikke kvalitetssikret nærmere. 
 
En etablering av en ny og moderne kino- og konsertsal i kulturbygget ved det planlagte hotellet, vil 
likevel uten tvil være et løft for Fauske sentrum som kulturarena, men også i form av et nytt og moderne 



byrom for videre utvikling av sentrum orientert både mot øst og vest. 
I dette er Fauske kommune invitert inn til å se om det er kulturfaglig mulig å se på en samdrift som kan 
løfte kulturtilbudet i Fauske generelt.   
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kulturfaglig utredning 
 
Et nytt kulturbygg i Fauske sentrum har potensiale til å bli en kommunal storstue der lokal kultur såvel 
som tilreisende kommersielle aktører kan få presentere seg. Folkehelsekommunen Fauske er pr. i dag 
 godt utrustet med anlegg for idrettslige/fysiske aktiviteter, mens dette kulturbygget kan bli et nytt og 
kraftfullt senter for den delen av kommunens kulturliv som handler om musikk, dans, utstillinger, teater 
m.m. 
 
Hvis kommunen kan oppnå en tjenlig samarbeidsavtale med utbygger, vil et kulturbygg plassert i et nytt, 
urbant bymiljø kunne gi stor synergieffekt innen kulturliv såvel som samfunnsøkonomisk. Kulturbygget 
kan øke det totale tilfanget av kultur og tilføre økt aktivitet på en helt ny måte. 
 
Fauske sentrum mangler på mange måter en storstue som er tjenlig ut i fra mange hensyn. Fauske 
Idrettshall har i en årrekke vært brukt som arena ved større kulturelle tilstelninger.  Arbeidet med å 
istandsette hallen for slike formål er tidkrevende, både i for- og etterkant, og det hemmer idrettens 
aktiviteter. Fasilitetene ellers i Idrettshallen tilsier at store og viktige institusjoner som f.eks. Nordland 
Teater, Riksteateret og andre profesjonelle aktører ikke legger sine arrangementer til Fauske. 
 
Kommunens og regionens egne kulturkrefter  må være de første som finner sin plass for framføringer i 
et slikt kulturbygg. Dette må være den primære hensikten med et slikt anlegg. Driftsforhold, 
differensierte tariffer for leie m.m. må legge til rette for at lokale krefter har økonomisk mulighet til å 
bruke fasilitetene.  
 
Slik prosjektet i dag er presentert, er det fortsatt nødvendig å se på hvilke fasiliteter som vil kunne bli 
tilgjengelig i et kulturbygg som kan anses som tjenlig for Fauske kommunes behov. Innenfor rammen av 
areal som kan være disponibelt som kulturbygg, kan man for eksempel se på om det er mulighet for 
arealer for mindre øvingsrom i første etasje som tilgodeser kulturskole, band eller andre mindre 
grupper. 
 
Å bygge et kulturbygg er ofte omstridt og setter gjerne i gang debatt om hvordan offentlige midler 
forvaltes i forhold til øvrige oppgaver. Kulturen er flyktig; den kan ikke fanges og telles eller veies opp 
mot en annen verdiskala enn at den gir trivsel, identitet, tilhørighet og folkehelse.  
Èn krone anvendt på kultur forrenter seg mangfold når man tar med samfunnsøkonomiske forhold.  
 
Organisasjons- og driftsmodell 
 

1. Fauske kommune leier og drifter ca 1000 m2 kino- og konsertfasiliteter i sokkeletasje 

 
Det kan tenkes ulike modeller for et samarbeid, men den enkleste og mest håndterbare vil være å inngå 
et leieforhold med eier av bygget, enten da for deler av bygget eller hele byggets areal. 
 
Det ble opprinnelig sett på en modell hvor vi leide hele bygget, men leide deler av det tilbake til 
hotellets drivere. Dette fremstår å være en krevende modell både økonomisk og driftsmessig.  
 



 
 
Byggekostnader og årlig leiesum (estimerte anslag) 
 
Det er beregnet kostnader ut fra 2 alternativer: 
 

1. Fauske kommune leier kun sokkeletasje med kino/konsertlokaler 

 
Hvis det antas at Fauske kommunes andel av et slikt bygg vil ligge på ca 1000 m2, vil en estimert 
byggekostnad ligge på ca 55 Mkr. 
 
Årlig leiesum er angitt i en betraktning fra utbygger å kunne ligge innefor en ramme på ca 3,5 Mkr i et 
40 års perspektiv. 
 

2. Fauske kommune leier sokkeletasje som alt.1 og i tillegg en etasje på ca 600 m2 til bibliotek 

 
Hvis Fauske kommune i tillegg skal leie en ny etasje til eventuelt å flytte dagens bibliotek fra 
Administrasjonsbygget til et slikt kulturbygg, vil dette da avstedkomme en sannsynlig total leie på dette 
på ca 5,7 Mkr pr år i et 40 års perspektiv. 
 
Driftskostnader (estimerte anslag) 
 
Det er beregnet FDV kostnader ut fra 2 alternativer: 
 
Begrepsavklaring: 
*V – Vedlikehold: i dette tilfelle er det definert som leietagerkostnader kun, eierkostnader vil være 
iberegnet leiesum. 
*U – Utvikling: i dette tilfellet er utviklingskostnader tatt ut da det vil i det store være eierkostnader. 
 
 

1. Årlige FDV kostnader (forutsetning ca 1000 m2): 

 
Årlige FDV kostnader beregnes til ca 700,- pr m2, totalt 700.000,- pr år. I disse kostnader ligger renhold, 
energi og normale egne leietagerkostnader. 
 
 

2. Årlige FDV(U) kostnader (forutsetning ca 1600 m2 inkl bibliotek): 

 
Årlige FDV kostnader (V – leietagerkostnader innvendig, U – utvikling er eierkostnader) beregnes til ca 
700,- pr m2, totalt 1.14 Mkr pr år. I disse kostnader ligger renhold, energi og normale egne 
leietagerkostnader. 
 
 
Totale kostnader (leiesum og byggdrift) 
 
Beregnede kostnader ut fra 2 nevnte alternativer: 
 



1. Leiesum leie av kun sokkeletasje (kino/konsertsal) 

Totalkostnader i leiesum inkludert FDV kostnader vil være totalt på ca 4.2 Mkr 
 
2. Leiesum leie av sokkel- og 1 etasje (kino/konsertsal/bibliotek): 

Totalkostnader i leiesum inkludert FDV kostnader vil være totalt på ca 6.84 Mkr 
 
 
Tilleggskostnader personell for teknisk drift 
 

1. Driftskostnader eget personell, kinoverter osv, er stipulert til 1.150.000,- pr år i alternativ med 
kun kinodrift, i dette ligger en reell økning på 450.000,- fra dagens situasjon. 

2. Driftskostnader eget personell ved bibliotekdrift vil sannsynlig være de samme som i dagens 
situasjon ved at man flytter personellet til nytt bygg. 

 
 
Inntekter 
Økt kinodrift                              1,50 mnok 
Økt evenement                    1,95 mnok 
Servering kino/konsert          1,00 mnok 
 
SUM økt inntekt                    4,45 mnok           
 
Utgifter 
Økt varekjøp                              0,25 mnok 
Økt filmleie/Tono                     0,25 mnok 
Økt lønn teknisk                    0,40 mnok 
Innleie arrangement                    0,05 mnok 
Honorar                              1,10 mnok 
Refundert billettsalg                    0,65 mnok 
 
SUM økt utgift                    2,70 mnok 
 
Totalt sett en økning av inntekter på 1,75 mnok (4,45 mnok – 2,70 mnok = 1,75 mnok). Ut over dette 
kommer anslag på : 
 
Eiendomsskatt                    0,40 mnok 
Inntektsskatt                              1,40 mnok 
 
Det antas et visst inntektspotensial med utleie av kino-/konsertsal til hotellet. Dette er ikke estimert 
nærmere og ikke tatt med i betraktning i denne saken.  
Det gjøres oppmerksom på at kostnader ikke vil komme før prosjektet er ferdigstilt i 2021. 
 
Samfunnsøkonomiske betraktninger 
 
En etablering av et kulturbygg og hotell vil helt klart skape behov for økt antall arbeidsplasser i 
kommunen, som sannsynligvis igjen vil skape behov for tilflyttere til Fauske kommune. 
 
Hvis man regner en normal personbeskatning kan dette med et forsiktig anslag på 30 arbeidsplasser 



utgjøre ca 1,4 Mkr pr. år i økt skatteinngang. 
Etablering av nytt hotell samt kulturbygg vil også avstedkomme ca 0,4 Mkr pr år i økt eiendomsskatt. 
 
Økt aktivitet skaper også ringvirkninger for det øvrige handels og næringslivet i sentrum, men dette er 
tall som vanskelig lar seg beregne på det nåværende tidspunktet i saken. 
 
 
Kulturbygg med eller uten bibliotek? 
 
Erfaringer fra andre prosjekter rundt om i landet er at en i et slikt kulturbygg også ofte implementerer 
areal som avsettes til bibliotekdrift. Dagens bibliotek på ca. 620 m2 er som kjent beliggende i 
Administrasjonsbygget, og derav i lokaler kommunen selv eier og drifter.  
 
I utgangspunktet vil da en slik flytting av biblioteket fra nåværende plassering til ny-etablering i nytt 
kulturbygg medføre at tjenesten går fra eide til leide lokaler, og det vil være viktig å se på muligheter for 
annen kommunal eller interkommunal virksomhet inn i de ledige arealene for å sikre god utnyttelse av 
disse. 
 
Økonomisk betraktning/vurdering 
 
I Fauske kommunes nåværende økonomiske situasjon er det nok riktig å hevde at det ikke er forsvarlig å 
vurdere økte kulturutgifter, med mindre man kan se for seg et styrket inntekstgrunnlag som kan mer 
eller mindre oppveie for de økte driftskostnadene. 
  
Det er nok også i sakens anledning at det ikke ville blitt vurdert en løsning som skissert, med mindre 
dette private initiativet fra utbygger hadde kommet frem. 
Løsningsforslaget, slik det er i dag, vil neppe vært i tråd med det Fauske kommune ville foreslått i en 
tenkt situasjon for å ivareta et helhetlig og optimalt tilbud. 
 
Et nytt kulturbygg ville i større utstrekning ha søkt å dekke bredden i kulturen, og søke en større grad av 
samlokalisering. Et bygg hvor både den betalende / profesjonelle kulturen kunne sameksistere med den 
frivillige / ungdomskulturen.  
 
Forslaget som foreligger p.t. er første å fremst en utvidelse / oppgradering av betalt scene og film kultur 
for Fauske. Med i det forslaget som foreligger kan man selvsagt også legge opp til at scenen i den store 
kinosalen kan representere en arena for den frivillige/barn- og ungdomskulturen i noe utstrekning.  
 
Det er derimot neppe noen tvil om at både plasseringen, utformingen og samlokaliseringen med det nye 
og spektakulære hotellet vil kunne representere et kulturbygg av en helt annen dimensjon enn det 
kommunen besitter i dag. 
 
De samfunnsøkonomiske ringvirkningene dette samlede prosjektet kan og bør medføre for kommunen 
er potensielt store. Prosjektet setter Fauske på kartet og skaper interesse og vilje for vekst på mange 
nærliggende områder. Dagens moderne og urbaniserte samfunn er i økende grad opptatt av 
kulturopplevelser, og tilgangen til dette defineres som viktige momenter ved vurdering av etablering i 
en kommune. Både for enkeltpersoner, familier og bedrifter. 
 
 
Konklusjonen  
 
Prosjektet er i en tidlig fase, og utbygger er avhengig av raske svar fra kommunen før prosjektet tas 
videre til endelig tegning. Hvis kommunen velger å ikke inngå noen form for samarbeid med utbygger 



endrer det forutsetningene for bygget, men ikke for selve hotelldriften. 
 
I og med at prosjektet da ikke er knyttet til nøyaktige størrelser, er alle beregninger og kalkyler på både 
inntektsside og utgiftsside foreløpige og kan betraktes som kvalifiserte antakelser. 
 
Slik rådmannen ser det ligger det derfor til grunn 4 forutsetninger som er avgjørende for muligheten for 
et videre samarbeide med utbygger/eier: 
 

1. Størrelse på storsal til konsert/kino. Denne bør minimum ha plass til 300 personer for å kunne 
representere noe kommunen ikke har i dag. 

 
2. Ekstra kinosal. Sikrer løpende kinodrift uavhengig av antall og varighet på arrangementer i 

storsal. 

 
3. Størrelse på leiesum. Disse er redegjort for tidligere i saken og bygger på relativt sikre kalkyler.  

 
4. Størrelse på leid areal. Det vil si at utbygger selv ivaretar utleie og kostnader knyttet til 

multisal-etasjen i bygget. Dette reduserer kommunens risiko og ansvar for hele 
byggekostnaden og legger deler av denne på utbygger. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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