
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 21.06.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Utdeling av næringpris 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2018 
Sak nr. Sakstittel  
053/18 Godkjenning av møtebok  
054/18 Delegerte saker i perioden  
055/18 Referatsaker i perioden  
056/18 Økonomimelding 1/2018  
057/18 "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i 

budsjettarbeidet 
 

058/18 Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026  
059/18 Detaljregulering for Havnegården  
060/18 Detaljregulering for Kirkeveien 13  
061/18 Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling  
062/18 Detaljregulering for Myrveien 13 og 15  
063/18 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av 

planprogram 
 

064/18 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata. 

 

065/18 Pandemiplan for Fauske kommune  
066/18 Etablering av ettervernsteam rus og psykiskhelse  
067/18 Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift  
068/18 Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og 

samfunnsutvikling 
 

069/18 Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg  
070/18 Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette 

tanker, minirenseanlegg mv 
 

071/18 Retningslinjer for billighetserstatning skole  
072/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  
073/18 Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU  
074/18 Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av 

selskapsavtale 
 

075/18 Uttalelse fra kommunestyret - Bevaring av gamle gravminner  
076/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF  
077/18 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018  
078/18 Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell  



079/18 Interpellasjon til kommunestyremøte 21. juni 2018 - Forbud 
mot bruk av niqab og burka 

 

080/18 Opsjon tomtearealer - Sak unntatt offentlighet med hjemmel i 
offentlighetsloven § 13, jfr. forvaltningslovens § 13 første ledd 
nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 13.06.18 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
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 Arkiv sakID.: 18/1574 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
053/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
04.05.2018 Protokoll - Kommunestyre - 03.05.2018 1380567 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 03.05.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 3/2018 Til kl. 15:55 Møtested: Administrasjonsbygget, 

kommunestyresalen 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Siv Anita Johnsen Brekke UAVH 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Vegard Setså FL 
Tore Paul Stemland FRP 
Tor-Harry Bjørnstad FRP 
Ketil Skår H 
Mailen F. Toften H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Irene Larssen 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Tom Seljeås 
Trond Heimtun 
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Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

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

Kommunestyret besøkte Kulturskola og fikk både høre på kulturinnslag og synge selv. 

Orientering: 

• Nav i fremtiden v/Nav-direktør Cathrine Stavnes og Nav-leder Morten Pedersen 
 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden:  

• Ottar Skjellhaug (AP): NGI har gitt ut en rapport ang. avrenning av gruvene i Sulitjelma. 
Grenseverdiene er økt med 100 %. De mener derfor det ikke er nødvendig med tiltak. Vil 
ordfører ta kontakt med direktoratet ang. dette? Ber om rapport som referat i neste møte. 

• Sak 50/18 trekkes av rådmannen. 
Dagorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Ottar Skjellhaug:  
Ordfører svarte. Vil har rapporten opp i neste møte med en utredning. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 13.06.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
039/18 Godkjenning av møtebok  
040/18 Referatsaker i perioden  
041/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 - Fauske kommune  
042/18 Revidert avtale knyttet til kjøp av grunnskoleopplæring med 

Sørfold kommune 
 

043/18 Søbbesva industriområde - Selvkostberegning for salg av 
industriarealer 

 

044/18 Nye lokaler til fysioterapitjenesten - rehabiltering av 
underetasjen Helsetunet 

 

045/18 Entrepriseformer Fauske kommune - investeringsprosjekter  
046/18 Endring av vedtektene for barnehage 2018 - 2022  
047/18 Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017 - 2027  
048/18 Forslag til områderegulering for Terminalveien øst- ny 

behandling 
 

049/18 Risiko- og sårbahetsanalyse for Fauske 2018 - 2021  
050/18 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  
051/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av 

valgdag 
 

052/18 Grunngitt spørsmål til kommunestyret 03.05.2018 - Den 
gamle skolen og skoletomta i Valnesfjord 
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039/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 039/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
040/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
RS1 - RS4: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

RS5: 
Siv Anita Johnsen Brekke (Uavh) foreslo: 
Fauske kommune slutter seg til fylkestingets vedtak om å avvikle all bruk og salg av 
heliumsballonger i kommunen, og dermed bidra til et renere Fauske. 

Brekkes forslag ble vedtatt med  16 (4AP, 3FL, 3H, 1KRF, 2R, 1SV, 1Uavh, 1V) mot 11 (8FL, 
3FRP) stemmer. 

 
KOM- 040/18 Vedtak: 
Vedtak: 

RS1 - RS4: 
Dokumentene tas til orientering. 

RS5: 
Fauske kommune slutter seg til fylkestingets vedtak om å avvikle all bruk og salg av 
heliumsballonger i kommunen, og dermed bidra til et renere Fauske. 
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041/18: Årsregnskap og årsmelding 2017 - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 037/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 041/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
 
 
042/18: Revidert avtale knyttet til kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
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Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem til 
ny avtale trår i kraft.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem til 
ny avtale trår i kraft.   
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 039/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem til 
ny avtale trår i kraft.   

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 042/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem til 
ny avtale trår i kraft.   

 
 
 
043/18: Søbbesva industriområde - Selvkostberegning for salg av industriarealer 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med følgende: 
Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde fastsettes til kr. 
87,60 pr. kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke har realisert sine 
planer for området innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune kreve arealet 
tilbakeført til kommunen for samme kronebeløp som kjøper betalte for området. Det 
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samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge arealet til annen interessent. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ser at selvkost prising kan gi uheldige markedsmessige 
konsekvenser, og oppfattes som konkurransevridende i forhold til det private 
eiendomsmarkedet for industriareal.  

2. Kommunestyret vedtar at industriarealene takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
takstmenn for å få markedspris for arealene. Dette for å unngå 
konkurransevridning i forhold til det eiendomsmarkedet.   

3. I spesielle tilfeller når situasjonene krever det kan opprinnelig pris på arealet 
benyttes der hvor arealet er ervervet til en lav pris, eksvis Søbbesva.  

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med følgende: 
Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde fastsettes til kr. 87,60 pr. 
kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke har realisert sine planer for området 
innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune kreve arealet tilbakeført til kommunen for 
samme kronebeløp som kjøper betalte for området. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å 
videreselge arealet til annen interessent. 

Rådmannens forslag til innstilling fikk 3 stemmer (2H, 1R). 
FL's forslag fikk 5 stemmer (4FL, 1AP) og ble vedtatt. 

 
FOR- 049/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med følgende: 
Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde fastsettes til kr. 
87,60 pr. kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke har realisert sine 
planer for området innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune kreve arealet 
tilbakeført til kommunen for samme kronebeløp som kjøper betalte for området. Det 
samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge arealet til annen interessent. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ser at selvkost prising kan gi uheldige markedsmessige 
konsekvenser, og oppfattes som konkurransevridende i forhold til det private 
eiendomsmarkedet for industriareal.  

2. Kommunestyret vedtar at industriarealene takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
takstmenn for å få markedspris for arealene. Dette for å unngå konkurransevridning i 
forhold til det eiendomsmarkedet.  

3.  I spesielle tilfeller når situasjonene krever det kan opprinnelig pris på arealet benyttes 
der hvor arealet er ervervet til en lav pris, eksvis Søbbesva.  
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Leif Lindstrøm (FRP) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Punkt 2. 
Areal kan også selges som investerings-/utviklingsprosjekt under følgende betingelser: 
Ved erverv av arealer settes det en kvm pr. kr. 195,- under følgende forutsetning. Ervervet 
område betales inn først ved følgende betingelser slår inn.  Dette vil være en heftelse på 
eiendommen til oppgjør finner sted. 
Om eiendommen skifter eier eller orgnr. skal hele beløpet innbetales til kommunen. Dog 
indeksregulert fra kjøpe dato til salgs dato.  

 

FRP's tilleggsforslag fikk 3 stemmer (3FRP) og ble forkastet. 
Formannskapets innstiling ble vedtatt med 19 (4AP, 11FL, 3FRP, 1SV) mot 8 (3H, 1KRF, 2R, 
1Uavh, 1V) stemmer avgitt for H's forslag. 

 
KOM- 043/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med følgende: 
Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde fastsettes til kr. 
87,60 pr. kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke har realisert sine 
planer for området innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune kreve arealet 
tilbakeført til kommunen for samme kronebeløp som kjøper betalte for området. Det 
samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge arealet til annen interessent. 

 
 
 
044/18: Nye lokaler til fysioterapitjenesten - rehabiltering av underetasjen Helsetunet 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet innenfor 
rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern finansiering av 
prosjektet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet innenfor 
rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern finansiering av 
prosjektet.  
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Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 041/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet innenfor 
rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern finansiering av 
prosjektet.  

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
1. Grunnet kommunens økonomiske situasjon utsettes saken. 
2. Saken søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2019. 

KRF's utsettelsesforslag ble forkastet med 22 (4AP, 11FL, 3FRP, 2R, 1SV, 1Uavh) mot 5 (3H, 
1KRF, 1V) stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 (4AP, 11FL, 3FRP, 3H, 2R, 1SV, 1V, 1Uavh) mot 
1 (1KRF) stemme. 

 
KOM- 044/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet innenfor 
rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern finansiering av 
prosjektet.  

 
 
 
045/18: Entrepriseformer Fauske kommune - investeringsprosjekter 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert 
enkelt prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Rådmannen gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt 
prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt 
prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 040/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert 
enkelt prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannen gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt prosjekt 
ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

KRF's forslag fikk 1 (1KRF) stemme og ble forkastet. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 (4AP, 11FL, 3FRP, 3H, 2R, 1SV, 1V)mot 2 
(1KRF, 1Uavh) stemmer. 

 
KOM- 045/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert 
enkelt prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

 
 
 
046/18: Endring av vedtektene for barnehage 2018 - 2022 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018  
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Partssammensatt utvalg 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 004/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 046/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018. 

 
 
 
047/18: Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017 - 2027 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 

fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens strategi 

for næringsutvikling. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 

fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens strategi 

for næringsutvikling. 
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Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 042/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 

fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens strategi 

for næringsutvikling. 
 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende endring: 
Pkt. 3.4 Kompetanse 
Mål 
Nytt pkt. 1 s. 23: 
Styrke, sikre og bygge opp om landslinjen for anlegg, Bergteknikk-linjen, samt jobbe for å 
etablere landslinje for Bergverk i Fauske som geografisk knutepunkt i Salten. 

FL's endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 047/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027 med 
følgende endring: 
Pkt. 3.4 Kompetanse 
Mål 
Nytt pkt. 1 s. 23: 
Styrke, sikre og bygge opp om landslinjen for anlegg, Bergteknikk-linjen, samt jobbe 
for å etablere landslinje for Bergverk i Fauske som geografisk knutepunkt i Salten. 

2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 
fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens strategi 

for næringsutvikling. 
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048/18: Forslag til områderegulering for Terminalveien øst- ny behandling  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 30.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 048/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 
 
 
049/18: Risiko- og sårbahetsanalyse for Fauske 2018 - 2021 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 038/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Beredskapsleder orienterte. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 049/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 
 
 
050/18: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling ti kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 045/18 Vedtak: 
Innstilling ti kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannen trakk saken under godkjenning av dagsorden. 

 
KOM- 050/18 Vedtak: 
Rådmannen trakk saken under godkjenning av dagsorden. 

 

 
 
 
051/18: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 051/18 Vedtak: 
Vedtak: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
 
 
052/18: Grunngitt spørsmål til kommunestyret 03.05.2018 - Den gamle skolen og 
skoletomta i Valnesfjord 
 
 
 
Kommunestyre 03.05.2018: 
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Behandling: 
Representanten Jens B. Kyed leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 
KOM- 052/18 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
1. Ordfører er overbevist om at reguleringsplanen får en fullgod behandling i kommunen. 
Rådmannens forslag til reguleringsplan var oppe til behandling i planutvalget den 27/2-18 i sak 
12/18 og ble enstemmig sendt ut på høring i 6 uker. I tillegg har man gitt utsatt frist. 

2. Valnesfjord Nærmiljøutvalg er en viktig høringsinstans og jeg er overbevist om at deres 
høringsuttalelse vil bli behandlet seriøst og inngående av både planutvalg og kommunestyre. 
Etter planen skal planutvalget behandle saken den 22/5 og kommunestyret den 21/6-18. 

3. Ordfører er overbevist om at både planutvalg og kommunestyre bruker den tid som er 
nødvendig for å få et godt resultat. 

4. Når ordfører oppfattes som utålmodig, så er det med bakgrunn i at han ikke ønsker at denne 
saken skal bli lik saken/utviklingen om sentralskolen i Fauske sentrum, hvor gammel-skolen står 
fortsatt. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/9330     
 Arkiv sakID.: 18/1574 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
054/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
001/18, Vedtak om utvidet serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht. Delegasjonsreglementet av sak 5/10 gjøres slikt vedtak: 

 

Han Sylte Kolonial AS gis serveringsbevilling til drift av kafedrift i Trivselsveien 270, 8215 
Valnesfjord som omsøkt. 

 

· Organisasjonsnummer:           813 164 892 
· Styrer:                               Mathilde Winther 
· Åpningstider:                              mandag til søndag kl. 10:00 – 18:00.  

Det gis åpning for å kunne tilby matservering utover fastsatte 
åpningstider i forbindelse med arrangement. 

Gjelder inne og uteservering 

           

Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og regler 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/9331     
 Arkiv sakID.: 18/1574 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
055/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Besvarelse på lovlighetskontroll - Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 - 2021 
 
 
2, Bruk av midler til utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset 
 
 
3, Kopi av støtteerklæring stans deporteringen til Afghanistan - Træna kommune 
 
 
4, Protokoll for representantskapsmøte i HMTS 040518 og invitasjon til dagsmøte 280518 
 
 
5, Melding om politisk vedtak - Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017 - 2027 
 
 
6, Juventes kontrollrapport for 2017 
 
 
7, Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018 
 
 
8, Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende retten til lokal skattlegging 
 
 
9, Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende skattlegging av havbruksnæringen 
 
 
10, Uttalelse fra Salten Regionråd: Ny Salten Trafo og Kobbvatnet Trafo må bygges med økt 
kapasitet 
 
 
11, Protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 24. april 2018 
 
 
12, Protokoll fra årsmøte i Salten IUA 300518 
 
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kommunestyret 
 
 
 
 

Bruk av midler til utskrivningsklare pasienter fra 
Nordlandssykehuset  
 
Eldrerådet- 023/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak:  

På bakgrunn av rapport fra tildelingskontroet fra januar og februar 2018 ønsker eldrerådet å komme 
med følgende uttalelse til kommunestyret:   

I forbindelse med gjennomgang av tildelingskontorets erfaring for Januar og Februar i år, ser en at 
situasjonen ikke har bedret seg noe i forhold til fjoråret. Sett i lys av det faktum at det pr. i dag står 5 
rom som ikke er tatt i bruk ved Sagatun, samtidig som det pr. 28/02 2018 er 2 pasienter på vent ved 
Nordlandssykehuset, 3 hjemmeboende venter på korttidsplass, 6 venter på avlastning, 6 søkere på 
langtidsplass og 5 fra korttidsavd. venter på langtidsplass.   
 
At vi ikke klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset har de to først mnd.i år 
kostet kommunen kr. 346.650,-  Tar vi med fjoråret er vi oppe i den nette sum av kr. 1.173.982,-. Dette 
er penger, som i stedet burde gått til å styrke bemanningen ved Sagatun slik at vi kunne ha tatt i bruk de 
ledige 5 rom.  
 
Eldrerådet er av den mening at dette er en uholdbar situasjon både for kommunen og de 
pleietrengende med sine pårørende. 
 
Med dette som begrunnelse fattet Eldrerådet følgende enstemmige vedtak: 
 
Eldrerådet vil på det sterkeste henstille til kommunestyret om å styrke bemanningen ved Sagatun slik at 
de 5 ledige rommene kan tas i bruk, enten til avlastning, rehabilitering eller korttidsplass.  
Kopi sendes Helse og sosialutvalget 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Fra: Gunn Eliassen <gunn.eliassen@trana.kommune.no> 
Sendt: mandag 30. april 2018 10.39 
Til: Postmottak 
Emne: Kopi av støtteerklæring stans deporteringen til Afghanistan - Træna kommune 
Vedlegg: K-sak 1-18 Støtte deportering til Afghanistan.pdf 
 
Med vennlig hilsen 
Træna kommune 
Gunn Elaissen 









Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no> 
Sendt: mandag 7. mai 2018 10.19 
Til: post@beiarn. kommune. no ; post@hamaroy. kommune. no ; 

post@sorfold. kommune. no ; ROST Postkasse; Postmottak Bodø Kommune; 
Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; postmottak@meloy. 
kommune. no; postmottak@saltdal. kommune. no; postmottak@steigen. 
kommune. no; postmottak@varoy. kommune. no ; 
ana@sorfold.kommune.no; Anne-Britt Sletteng; Asle Schrøder; Britt Larsen; 
Dagfinn Arntsen ; Grethe Monica Fjærvoll; Håkon Sæther 
(beiarn@arbeiderparti.no); Ida Maria Pinnerød; Jan Folke Sandnes ; Jørn 
Stene; Lars Evjenth; Lisa Mari Jørgensen; Magne Berntsen ; Monika Sande; Per 
Frøskeland; Petter Jørgen Pedersen; Rigmor Lien; Ronny Borge; Rune Berg ; 
Sigurd Stormo ; Tor Arne Andreassen; Wibeke Aasjord Juul  

Kopi: Andre Kristoffersen; Anne-Lise Evjen Lillegård; Bente Grovassbakk ; Britt H 
Kristoffersen; Daniel Koskinen; Eirik Walle; Fred-Eddy Dahlberg; frob-
ni@online.no; geir.anders.berg@gmail.com; Hege Sørli ; Håvard Pedersen; 
Idar Mohaug; Jonny Gulbrandsen; Julie B Hansen; ki-simon@online.no; Kjersti 
Olsen ; Linda Moen; Linda Salemonsen; Lisbeth S Amundsen ; 
liv.reffhaug@sorfold.kommune.no; Liv-Marit Tverå; May Valle ; Mette 
Bjørnvik ; Nils-Christian Steinbakk (Ekstern); Odd Rikard Bredal ; Per-Gunnar 
Kung Skotåm ; silje.paulsen@sorfold.kommune.no; Siv Anita Brekke; 
stig.elvebakk@sorfold.kommune.no; Susan Berg Kristiansen; Svein Eggesvik; 
Synne H Bjørbæk; Terri Torsteinsen; Thrond Gjelseth (Thrond@gildeskal-
vekst.no); Tore Skarvik Amundsen ; Turid J Willumstad ; Wenche Skarheim ; 
Anna Margrethe Welle; Eirik Hopland; Geir Mikkelsen; Hege Christensen; 
Hege Sørlie; Helge Akerhaugen; Inge Albriktsen; Lisbeth Bernardsen; Ole 
Petter Nybakk; Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; Tordis Sofie Langseth; 
Gregory Hautois; Ida Gudding Johnsen; Kyrre Per Didriksen; Line Voll Bang ; 
Ørjan Kristensen; Ronny Brevik (ronny.brevik@no.ey.com); regionradet; 
Salten Kommunerevisjon ; Lars Hansen; Per Gunnar Pedersen; Ronny A. 
Hagen Langfjord; Leif-Magne Hjelseng; Randi Hopen 

Emne: Protokoll for representantskapsmøte i HMTS og invitasjon til dagsmøte 28/5 
Vedlegg: protokoll 040518.pdf 
 
Vedlagt protokoll for representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 4. mai 2018.05.07 
 
 

Samtidig vil jeg på vegne av etikkgruppa i KS minne dere på og oppfordre til å 
delta på dagsmøtet om etikk i offentlig sektor som holdes i Bodø 28. mai. Det er et 
viktig tema for både kommuner og kommunalt eide selskaper og det er ledige 
plasser. Det koster ikke noe.  
 
Påmeldingslink: https://response.questback.com/ks/kpwbmfsvbe  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fFbMI-00014B-3O&i=57e1b682&c=mhol6TAPe09rKUOlSLRdZ-3TYxTL-isOsp2A3opIUGzV8UBqBfQSL7Q2Kz6WD5XfHyHjRFNtpHQreT6_-dGA4P6gUwkhzpBMz_IEBZJj12hgFmYV0JxRnsEUWKTr6zC_G8MZnP4VHqDmO2A59wmyURDHGhKTUESFRNuVzwtzehmG9hjjI_C6jLJkhWn4H-QHMnutGG-BmOHPEV_by6sLkCqAMYiafJJXVgAlRVIt039Ilygo-D8GPscVUZpx0pZ6


Se program og øvrig info her: http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-
demokrati/etikk/kommunesektorens-etikkutvalg/etikkutvalget-inviterer-til-mote-
i-bodo/ 
 
 
Ha en fin dag. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Katalin Nagy 
Daglig leder 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 
Tlf 98223933    kn@hmts.no    

 

 
 
 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fFbMI-00014B-3O&i=57e1b682&c=LD7WdtLubhHLfQcagBUJ9D7L46SgA9EgKIm9QrRahkIZCMhgtSrGdGZzBC4uba6M_ggGqVmuOSgcSkLmEx7oMpAZG2MF8ylr2rfUHvgmdScXIgZvHFhfMvliSNc1RRiufZ_mjAwzkYAMtv5VjqC3S9e2djAw-abuJZtMcqukyUbBTGrS-RKqAcySZsic4fixTdyO3bFfPrIzakrroAxsYi1o3Vu63mus6xf2rVAghB4OshHmB0-n4vCMpMIhh5SZmQT7fTNa7-Ws_Nw47BCf93fLUBWMqLuxFc7grAvmKLCV_o8J9F_wnuChw2TjEUu6nthTwOQGr_R9MQVcx5-I7WBYl4s3mb8o6PAdrrvHLlk
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fFbMI-00014B-3O&i=57e1b682&c=LD7WdtLubhHLfQcagBUJ9D7L46SgA9EgKIm9QrRahkIZCMhgtSrGdGZzBC4uba6M_ggGqVmuOSgcSkLmEx7oMpAZG2MF8ylr2rfUHvgmdScXIgZvHFhfMvliSNc1RRiufZ_mjAwzkYAMtv5VjqC3S9e2djAw-abuJZtMcqukyUbBTGrS-RKqAcySZsic4fixTdyO3bFfPrIzakrroAxsYi1o3Vu63mus6xf2rVAghB4OshHmB0-n4vCMpMIhh5SZmQT7fTNa7-Ws_Nw47BCf93fLUBWMqLuxFc7grAvmKLCV_o8J9F_wnuChw2TjEUu6nthTwOQGr_R9MQVcx5-I7WBYl4s3mb8o6PAdrrvHLlk
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fFbMI-00014B-3O&i=57e1b682&c=LD7WdtLubhHLfQcagBUJ9D7L46SgA9EgKIm9QrRahkIZCMhgtSrGdGZzBC4uba6M_ggGqVmuOSgcSkLmEx7oMpAZG2MF8ylr2rfUHvgmdScXIgZvHFhfMvliSNc1RRiufZ_mjAwzkYAMtv5VjqC3S9e2djAw-abuJZtMcqukyUbBTGrS-RKqAcySZsic4fixTdyO3bFfPrIzakrroAxsYi1o3Vu63mus6xf2rVAghB4OshHmB0-n4vCMpMIhh5SZmQT7fTNa7-Ws_Nw47BCf93fLUBWMqLuxFc7grAvmKLCV_o8J9F_wnuChw2TjEUu6nthTwOQGr_R9MQVcx5-I7WBYl4s3mb8o6PAdrrvHLlk
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fFbMI-00014B-3O&i=57e1b682&c=rTeaN4OweQ3J1Rzk-9ERH3qOdNM2jxeYn5tj4TVuozhhrbE-HQq36Kyi4GseceQoptZxUrkxoMdCrcf9WshyQoSrBDlqFOVNYPYAOOLh_e31EjMXg4RX9E03ioYyleUmW402anwH7WKR6RPs3RiO3qKznSbVxqT7frrdpbB8E4_VY2uvOOTE-SXCPWCxfVl7i64mYftc_UHaHgaMIJqZDri7Ij4St1xiSOwEORXp5pA
mailto:kn@hmts.no














$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vlr dato: Jnr ark
3 t.05.20 t8 18/521 413 5.4

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 31. mai 2018 kl. 09.00 - 10.30

Motested: Moterom Kvitblikk, Scandic Fauske, Fauske
Saksnr.: 16118 -23118

Til stede:
Odd Henriksen, leder
Anne Stenhammer
Hilde Dybwad
Kjell Lund Olsen

Varamedlemmer:
Age Ellingsen motte for Gry Janne Rugfls

Forfall:
Gry Janne Rugas, nestleder

Avrige:
Personalsjef Ingrid Alterskjer motte i tilkn).tning til sak I 7/1 8
Kommunalsjef Trond Heimtun motte i tilknytning til sak l8-19/18
Enhetsleder Rune Reisenen mstte i tilknytning til sak l8-19/18
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l6118 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. april 2018
l7n8 Redeglorelse om handtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte
l8/18 Redegjorelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker
l9l18 Redegjorelse om kriterier for behandling av saker politisk og

administratilt innen plan i utvikling
20fi8 Arsregnskap 2017 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget
2t/18 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon

Introduks jonsordningen

22n8 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23ntl Eventuelt

16118 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 20. april 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. april 2018 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. april 2018 godkjennes.

l7118 Redegiorelse om hindtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte

Personalsjef Ingrid Alterskjrer mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmil.

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

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



18/18 Redeglorelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker

Kommunalsjef Trond Heimtun og enhetsleder Rune Reisanen motte fra administrasjonen lor
i redegjore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslag:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

19/18 Redegiorelse om kriterier for behandling av saker politisk og administrativt
innen plan / utvikling

Kommunalsjef Trond Heimtun og enhetsleder Rune Reisenen motle fra administrasjonen for
i redegiore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

20118 Arsregnskap 2017 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Saken ble behandlet for sak l7118.

Anne Stenhammer tok opp sporsmilet om egen habilitet ut fra at hun er engasjert i
prosjektarbeid for Fauna KF. Hun fratradte under behandlingen av sporsmfllet om habilitet.
Kontrollutvalget fant henne enstemmig inhabil, og hun lratridte derfor ved behandlingen av
saken.



Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalsets uttalelse om Fauna KF sitt ersregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mste 3'l . mai 2018 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for 2017 .

Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
23.04.2018, og foretakets Arsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 520 360. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvatget registrerer
at foretakets styre foreslir at mindreforbruket settes av til disposisjonsfond. Kontrollutvalget
har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 23. april
20l8, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2017.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (4 stemmer).

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvaleets uttalelse om Fauna KF sitt arsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mote 3 I . mai 201 8 behandlet Fauna KF sitt arsregnskap for 2017 .

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
23.04.2018, og loretakets flrsberetning for 2017.1 tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig

mindreforbruk med kr 520 360. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer
at foretakets styre foreslar at mindreforbruket settes av til disposisjonsfond. Kontrollutvalget
har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 23. april
201 8, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt arsregnskap for 2017 .

Anne Stenhammer tiltridte deretter motet igien.



21l18 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon
Introduksjonsordningen

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport
Introduksjonsprogrammet for nyankomne fl yktninger.

2. Kontrollutvalget registrerer folgende:
- Det er iverksatt tiltak som gior at kommunen oppfoller krav om

introduksjonsprogram pi heltid.
- For i tilby et stsrre utvalg av praksisplasser er det varen 2018 startet opp et

prosjekt for i fremskaffe praksisplasser. I tillegg rapporteres det at det er
etablert et samarbeidsorgan med samarbeid mellom Flyktningekontoret,
Voksenoppleringen, NAV, Fauske videregiende skole og karrieresenteret.

- Kontrollutvalget fEr opplyst at det ni treffes vedtak om tildeling av
program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens kav til
enkeltvedtak oppfylles.

- Nar det gjelder sporsmdlet om i fi pA plass en hensiktsmessige
intemkontroll opplyses det at fagsystemet for flyktningetjenesten er
oppdatert for i sikre internkontroll pi en bedre m6te.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt redegiorelse fra administrasjonen datert
24.04.2018, oversendes kommunestyret.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 giennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport
Introduksjonsprogrammet for nyankomne fl yktninger.

2. Kontrollutvalget registrerer folgende:
- Det er iverksatt tiltak som gior at kommunen oppfuller krav om

introduksj onsprogram pi heltid.
- For a tilby et storre utvalg av praksisplasser er det varen 2018 sta(et opp et

prosjekt for fl fremskaffe praksisplasser. I tillegg rapporteres det at det er
etablert et samarbeidsorgan med samarbeid mellom Flyktningekontoret,
Voksenoppleringen, NAV, Fauske videregiende skole og karrieresenteret.

- Kontrollutvalget far opplyst at det ni treffes vedtak om tildeling av
program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens kav til
enkeltvedtak oppfylles.

- Nar det gielder sporsmilet om 6 fl pi plass en hensiktsmessige
intemkontroll opplyses det at fagsystemet for flyktningetjenesten er
oppdatert for i sikre intemkontroll pA en bedre mAte.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt redegiorelse fra administrasjonen datert
24.04.2018, oversendes kommunestyret.



22118 Oienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Om representantskapsmote i Salten kommunerevisjon IKS

Seketariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken

Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens svarbrev til fylkesmannen vedrorende rapport
t 6.05.2018: Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig
rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Fauske kommune 201 8.

23118 Eventuelt

Det fremkom ikke yterligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordforer
og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

Fauske, den 31. mai 2018

Sekreter for kontrollutvalget



Fra: Lars Hansen <lars.hansen@salten.no> 
Sendt: 4. juni 2018 10:29 
Til: gry@finneidsveis.no; mailen.fridtjofsen.toften@vegvesen.no; Ordfører 

Fauske; Åge Ellingsen; Erling Johan Skagen; Ari Christian Tollånes ; 
karianne@sa-anlegg.no; trine.andal@gmail.com; Bernt Henrik 
Furehaug; Frøya Strøksnes; Bjørg Marit Kosmo; Bodhild Bugge Aase; 
Geir Mosti; Bjørn Vegard Gamst; Mailen Evjen; Berit Vestvann Johnsen; 
Geir Mikkelsen; jso@salten-revisjon.no 

Emne: Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 
Vedlegg: Protokoll Fauske 31052018.pdf 
 
Hei! 
Vedlagt til orientering er protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai. 

  

Hilsen Lars 
  

Med vennlig hilsen 
Lars Hansen 

Sekretariatsleder 

Salten kontrollutvalgservice 
Adresse: Postboks 54, 8138 Inndyr 

Telefon:  470 37 452 
Hjemmeside: www.sekretariatet.no 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fPktV-0003Z2-3I&i=57e1b682&c=auYtDjB3sp10sVupmY2RKr2JUA-g2pQzBMcUw830Qtk8L9gu_9W9exUPSQ1RiRWdgWMuaMJLnkmB2dgqpx0oOfV_SVCM84nd9oURByniDU817_DajX8rojmgGRWfdTBtiiusBCohlIBjIVlzG2bDIfBL7MAfNjKYX2b8RzRkrbl52sI5kN-87eSenQHG8lO2MK3GcZi3R-153LlUHBU57sT7-CY1sdWKn4qohRLDa8M
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 31. mai – 1. juni 2018  

 
Sak: SR-sak 24/18c 
 Uttalelse vedrørende retten til lokal beskatning 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 83 000 innbyggere, og en betydelig kraft- og industrire-
gion. 

Salten Regionråd vil advare mot å svekke den lokale beskatningsretten slik det nå ser ut 
som at enkelte politikere på Stortinget tar til ordet for. 

Helt fra de første kraftutbyggingene på begynnelsen av 1900-tallet har det vært bred politisk 
enighet om, og et bærende prinsipp, at de kommuner som avstår verdifulle naturressurser, 
skal beholde en andel av den verdiskapingen som finner sted i kommunen. 

Salten Regionråd ber derfor Stortinget sørge for at de lokalsamfunn som avstår sine natur-
ressurser, både på land og til havs, også i fremtiden får sin andel av den verdiskapingen 
som deres naturressurser gir opphav til. Det vi konkret tenker på er at ordningene hvor 
kommunene får sin rettmessige del av verdiskapingen ikke svekkes eller vris mer i retning til 
fordel for staten. Dette er ordningene med konsesjonsavgifter, konsesjonskraft, naturres-
sursskatt og eiendomsskatt. 

Vi ber derfor om at Stortinget ikke svekker disse ordningene som har fungert godt og som 
har gitt særlig distriktskommuner muligheten til å ta del i den positive samfunnsutviklingen vi 
har hatt i Norge gjennom over hundre år. 

 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: mandag 4. juni 2018 10.59 
Til: Siv.jensen@fin.dep.no; postmottak@fin.dep.no 
Kopi: finans@stortinget.no; postmottak@nfd.dep.no; naering@stortinget.no; Eirik 

Sivertsen; margunn.ebbesen@stortinget.no; wilfred.nordlund@stortinget.no; 
kjell-borge.freiberg@stortinget.no; asunn.lyngedal@stortinget.no; 
jonny.finstad@stortinget.no; siv.mossleth@stortinget.no; 
hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; mona.fageras@stortinget.no; 
ingelin.noresjo@nfk.no; post@nfk.no; Beiarn kommune; Postmottak Bodø 
Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy 
kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune; 
postmottak@rodoy.kommune.no; Avisa Nordland; 
redaksjonen@saltenposten.no; Petter J. Pedersen; Ida Maria Pinnerød; 
Heidi Robertsen 

Emne: Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende retten til lokal skattlegging 
Vedlegg: Br180604 følgebrev - uttalelse vedrørende retten til lokal skattlegging.pdf; SR-

sak 2418c - Vedtak - Uttalelse vedrørende retten til lokal beskatning.pdf 
 
Til  
Finansdep. v/finansminister Siv Jensen 
 
Kopi til: 
Stortingets finanskomite 
Nærings- og fiskeridepartementet v/næringsministeren 
Stortingets næringskomite 
Nordlandsbenken på Stortinget 
Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for næring 
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
Vedlagt følger en uttalelse fra Salten Regionråd.  
 
Uttalelsen sendes kun elektronisk. 
 
Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder  
 
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø   
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
kjersti.bye.pedersen@salten.no   
www.salten.no  

mailto:kjersti.bye.pedersen@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fPlKw-0003yI-5F&i=57e1b682&c=Jre5CLs3ZYHTYXoJYPihycRIiv0s-wB9d90w8xFl399T6aTb0oma7nHplT5U-KjmcyZPvQwPlqpxVOnN8C5sL67GdwtWBog-ex2X537MI33uCs5DOfr9fhbd6IWf0vK6PQgt51hIAyGbFuPxl6w6Q_VLbvfS7uOGuhZkOr4d4XvkaBe1zKO-cGYPpid90YC9_oe2UUjdSf_PlxNz-JY1ZWw7kJo34VNQo6iKRgCbzYw


 
 
 



 

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

 
 
Finansdep. v/finansminister Siv Jensen 

  

 

  Bodø, 4. juni 2018 

 
Uttalelse vedrørende retten til lokal skattlegging 

Salten Regionråd har i sitt møte den 1. juni 2018 vedtatt en uttalelse vedrørende retten til lokal 
skattlegging. 
Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Petter Jørgen Pedersen (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)   
leder sekretariatsleder   
  
 

 

(Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur) 
 
 
Kopi: 
Stortingets finanskomite 
Nærings- og fiskeridep. v/næringsministeren 
Stortingets næringskomite 
Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for næring 
Nordlandsbenken på Stortinget 
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
Arkiv: SR/2018 
Dokument: br180604 følgebrev - uttalelse vedrørende retten til lokal skattlegging 
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Rett utskrift: HR    Dato: 04.06.18 

  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 31. mai – 1. juni 2018  

 

Sak: SR-sak 24/18d 

 Uttalelse vedrørende skattlegging av havbruksnæringen 

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd som består av de 10 Nordlandskommunene; Beiarn, Bodø, Fauske, Gilde-

skål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, er positiv til at både Nærings- og 

fiskeridepartementet og Finansdepartementet nå åpner opp for å utrede en ny skattlegging 

av havbruksnæringen. Mange i havbruksnæringen er positive til dette, med den klare forut-

setning at en ny skatt tilfaller de kommunene hvor denne næringen har sin aktivitet. 

Finansdepartementet ønsker å bruke deler av skattleggingen av kraftbransjen som mal for 

en ny skattlegging av havbruksnæringen. Dette synes Salten Regionråd er bra, men det som 

ikke er bra er at det er en grunnrenteskatt som utredes. En grunnrenteskatt vil tilfalle staten 

og ikke de kommunene som tar belastningen med å stille sine sjøarealer til disposisjon for 

næringen. 

Salten Regionråd er av den klare formening om at en ny skatt, alternativt produksjonsavgift, i 

hovedsak må tilfalle de kommunene hvor denne næringen er lokalisert, og at skatten forde-

les mellom stat, fylker og kommuner etter modell fra Havbruksfondet. 

 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: mandag 4. juni 2018 10.44 
Til: Siv.jensen@fin.dep.no; postmottak@fin.dep.no 
Kopi: postmottak@nfd.dep.no; ingelin.noresjo@nfk.no; post@nfk.no; 

naering@stortinget.no; Eirik Sivertsen; margunn.ebbesen@stortinget.no; 
wilfred.nordlund@stortinget.no; kjell-borge.freiberg@stortinget.no; 
asunn.lyngedal@stortinget.no; jonny.finstad@stortinget.no; 
siv.mossleth@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; 
mona.fageras@stortinget.no; Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; 
Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy kommune; 
Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune; 
postmottak@rodoy.kommune.no; Avisa Nordland; 
redaksjonen@saltenposten.no; Petter J. Pedersen; Ida Maria Pinnerød; 
Heidi Robertsen 

Emne: Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende skattlegging av havbruksnæringen 
Vedlegg: Br180604 følgebrev - uttalelse vedrørende skattlegging av 

havbruksnæringen.pdf; SR-sak 2418d - Vedtak - Uttalelse vedrørende 
skattlegging av havbruksnæringen.pdf 

 
Til  
Finansdep. v/finansminister Siv Jensen 
 
Kopi til: 
Nærings- og fiskeridep. v/fiskeriminister Per Sandberg 
Nærings- og fiskeridep. v/næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 
Stortingets næringskomite 
Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for næring 
Nordlandsbenken på Stortinget 
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
Vedlagt følger en uttalelse fra Salten Regionråd.  
 
Uttalelsen sendes kun elektronisk. 
 
Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder  
 
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø   
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
kjersti.bye.pedersen@salten.no   
www.salten.no  

mailto:kjersti.bye.pedersen@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fPl78-0006AY-4w&i=57e1b682&c=2DJmIZvMY1u3yyQbZ8MIG9UYo20yYU54Tko-7D4zM_qofFuG8N3Xqiz1Qj-G0L2EE_BgM2q-681LApvJuPrF6MbfgdQja1p9xlc_rPoEXVw2tEtn6uM5rEfWhjCFeHTfQ8GcauKq0xk9-tI8BAQHap_DcClY8gAnVXMKWnFwNqN4yYbHMY9Kwm-jepF5gxRfDO1oF_jRwg72V5qRQbIug3txNV54_kIzXLNGa4ad80M


 
 
 



 

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

 
 
Finansdep. v/finansminister Siv Jensen 

  

 

  Bodø, 4. juni 2018 

 
Uttalelse vedrørende skattlegging av havbruksnæringen 

Salten Regionråd har i sitt møte den 1. juni 2018 vedtatt en uttalelse vedrørende skattlegging av 
havbruksnæringen. 
Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Petter Jørgen Pedersen (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)   
leder sekretariatsleder   
  
 

 

(Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur) 
 
 
Kopi: 
Nærings- og fiskeridep. v/ fiskeriminister Per Sandberg 
Nærings- og fiskeridep. v/næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 
Stortingets næringskomite 
Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for næring 
Nordlandsbenken på Stortinget 
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
Arkiv: SR/2018 
Dokument: br180604 følgebrev - uttalelse vedrørende skattlegging av havbruksnæringen 
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Rett utskrift: KBP    Dato: 04.06.18 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 31. mai – 1. juni 2018  

 
Sak: SR-sak 3018 
 Ny Salten Trafo og Kobbvatnet Trafo må bygges med økt kapasitet 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 83 000 innbyggere, og en betydelig kraft- og industrire-
gion. 

Saltenregionen har betydelig overskudd av vannkraft som det er ønskelig å omsette i ar-
beidsplasser og virksomhet i regionen, i stedet for å eksportere energien. 

Statkrafts beslutning om å iverksette bygging av ny Salten trafo er avgjørende for å sikre 
mulighet for ny grønn industrietablering i regionen samt tilfredsstillende beredskap for kraft-
forsyning. 

Dette vil også gi Saltenregionen muligheten til å møte fremtidig elektrifisering innenfor luftfar-
ten, oppdrett, dyrking av havrommet, havner, skipsfart, transportnæring mm. 

Kapasitetsøkning på kraft er en forutsetning for å kunne bidra i utviklingen med å nå EUs og 
Norges klimamål. Her er det viktig at vi er i forkant og ikke må vente flere år på utvidelser av 
trafokapasitet og linjer. 

Det har i flere år vært arbeidet med å få etablering av ny kraftkrevende industri i regionen, 
hvor datasenter er en av disse. Datasenteraktørene som vurderer å etablere seg i regionen 
forespør kapasitet på 100 – 200 MW. Dersom vi tar utgangspunkt i to etableringer utgjør 
dette effektbehov på ca. 300 MW. Siden denne kraften også skal ha redundans N-1 så gir 
dette et behov på 600 MW økt trafokapasitet. 

Dette betyr at etablering av kun ett datasenter vil ha behov for å benytte mer en hele effekt-
utvidelsen fra gammel til ny Salten trafo og at det ikke blir noe igjen til forventet elektrifise-
ring i eksisterende industri og transport mm. 

En utvidelse av kapasitet i etterkant av at ny trafo er på plass vil kunne ta flere år. Det er 
derfor viktig at vi nå tar grep for å sikre at ny Salten trafo blir prosjektert og bygget med be-
tydelig større kapasitet enn det som nå er planlagt.  

Den planlagte kapasiteten på 500 MW bør som et minimumskrav fordobles. Dersom ny ka-
pasitet blir 1000 MW (økning med 750 MW) vil vi få en reel økt forbrukseffekt på ca. 375 
MW.Det er svært viktig at en utbygging av Salten Trafo tar høyde for fremtidig vekst.  

Salten Regionråd krever derfor at nye Salten Trafo bygges ut med en minimum økt 
kapasitet med 1000 MW, og at Kobbvatnet Trafo bygges ut med økt kapasitet med mi-
nimum 300 MW. 
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Uttalelse: Ny Salten Trafo og Kobbvatnet Trafo må bygges med 
økt kapasitet  

Salten Regionråd har i sitt møte den 1. juni 2018 vedtatt en uttalelse vedrørende utvidelse av 
kapasiteten ved ny Salten Trafo og Kobbvatnet Trafo. 
Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Petter Jørgen Pedersen (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)   
leder sekretariatsleder   
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Økonomimelding 1/2018 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot et 
merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av 
rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette skal gi 
betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell fokus på 
enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet holdes løpende 
orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag må gå 
til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til 
energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for å få en 
god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2018 tas til etterretning. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot et 
merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av rådmannen i 
notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette skal gi betydelige 
besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell fokus på 
enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet holdes løpende 
orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag må gå til å 



betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til energiproduksjon i 
kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for å få en god, stabil og 
forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 

FL's forslag ble vedtatt med 7 (4FL,2H,1R) mot 2 (1FRP, 1UAVH) stemmer avgitt for rådmannens forslag 
til innstilling. 

 
FOR- 052/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot et 
merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av 
rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette skal gi 
betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell fokus på 
enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet holdes løpende 
orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag må gå 
til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til 
energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for å få en 
god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 

 
Vedlegg: 
28.05.2018 Økonomimelding 1 2018 1382359 
 
Sammendrag: 
 
Se vedlagte økonomimelding for 1. tertial 2018. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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ØKONOMIMELDING 1/2018 
 
 
Økonomimelding 1/2018 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.4.2018. Den 
økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 1. tertial 2018 samt årsprognose 
for 2018  

 
 
 
Som tabell 1 viser tilsier prognosen for 2018 et samlet merforbruk på i overkant av 23 mill. kr. 
Som alltid vil det knytte seg usikkerhet til en prognose basert kun på driften for årets fire 
første måneder. På et brutto budsjett på over 800 mill. kr. med en sammensatt drift, er det en 
vanskelig øvelse å gi en veldig sikker prognose ut året. Likevel er det dessverre slik at 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2018 2018 2018 2018 2018

Fast lønn 382 333 501 136 956 682 142 382 917 5 426 235 389 333 501 7 000 000

Overtid 2 898 883 966 294 2 043 852 1 077 558 4 898 883 2 000 000

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 29 940 876 9 980 292 16 550 073 6 569 781 49 940 876 20 000 000

Annen lønn 30 123 140 10 041 047 11 059 437 1 018 390 32 123 140 2 000 000

Sosiale utgifter 78 071 732 30 678 973 32 138 114 1 459 140 80 771 732 2 700 000

Kjøp som inngår i  kom. tjenesteprod. 109 141 512 36 380 504 45 193 790 8 813 286 112 141 512 3 000 000

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 73 958 886 29 133 629 31 207 724 2 074 095 73 958 886 0

Overføringsutgifter 51 400 463 17 133 487 20 302 536 3 169 048 51 400 463 0

Kjøp av konsesjonskraft 12 401 000 4 133 667 4 377 727 244 060 12 401 000 0

Skatt på kvotekraft 1 680 000 560 000 1 447 200 887 200 1 311 355 -368 645 

Rente og finansutgifter 55 475 351 5 719 968 12 530 596 6 810 628 55 475 351 0

Avsetninger til  fond 1 500 000 0 0 0 5 000 000 3 500 000

Avskrivninger 34 889 021 0 0 0 34 889 021 0

Sum utgifter 863 814 365 281 684 543 319 233 964 37 549 421 903 645 720 39 831 355

Refusjoner syke- og fødselspenger -15 848 645 -5 282 882 -6 807 008 -1 524 126 -20 000 000 -4 151 355 

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -97 073 074 -37 391 037 -36 766 810 624 227 -98 573 074 -1 500 000 

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -59 791 610 -15 809 176 -16 526 189 -717 013 -63 491 610 -3 700 000 

Statstilskudd, ti lskudd kommuner og private -43 699 846 -11 323 949 -8 920 921 2 403 028 -47 599 846 -3 900 000 

Rammetilskudd -254 253 000 -91 531 080 -100 932 800 -9 401 720 -254 253 000 0

Skatt på inntekt og formue -248 958 277 -89 624 980 -78 017 775 11 607 204 -248 958 277 0

Eiendomsskatt -42 550 000 -21 275 000 -21 603 939 -328 939 -42 880 000 -330 000 

Salg av konsesjonskraft -21 200 000 -7 066 667 -6 698 506 368 160 -21 200 000 0

Salg av kvotekraft -6 000 000 0 0 0 -6 000 000 0

Aksjeutbytte -5 000 000 0 0 0 -5 000 000 0

Rente og finansinntekter -3 275 000 -591 667 -378 038 213 629 -3 275 000 0

Bruk av fond -1 798 110 0 -91 467 -91 467 -4 798 110 -3 000 000 

Motpost avskrivninger -34 889 021 0 0 0 -34 889 021 0

Sum inntekter -834 336 583 -279 896 437 -276 743 455 3 152 982 -850 917 938 -16 581 355 

T O T A L T 29 477 782 1 788 106 42 490 510 40 702 403 52 727 782 23 250 000
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tallene så langt peker veldig klart på et betydelig merforbruk ved utgangen av året. Dette er 
også i tråd med rådmannens informasjon i eget notat til kommunestyre og formannskap om 
den alvorlige økonomiske situasjonen i møter 22.03.2018 (kommunestyret) og 13.03.2018 
(formannskapet).  
 
I notatet ble det foreslått strakstiltak for å bremse forventet merforbruk. Både kommunestyre 
og formannskap ga i sine møter sin tilslutning til dette. Når dette skrives er det gått for kort tid 
til å si noe sikkert om hvilken effekt iverksatte tiltak vil gi på det endelige resultatet for 2018. 
Rådmannen har forventninger til at iverksatte tiltak vil bidra til å bremse den negative 
sitasjonen i år, og har en tett dialog med kommunalsjefer og enhetsledere i forhold til dette. 
 
Det som imidlertid er helt klart er at tiltak av denne typen ikke vil løse kommunens 
økonomiske utfordringer på lengre sikt. For å få balanse i økonomien må det gjennomføres 
endringer i den totale tjenestepakken kommunen i dag leverer. En vil da etter rådmannens 
oppfatning dessverre ikke komme utenom reduksjoner i tjenesteomfang på en del områder.  
 
Fauske kommune har driftet for høyt over mange år i forhold til det reelle inntektsgrunnlaget. 
Dette er noe rådmannen har påpekt i omtrent hver eneste økonomimelding/årsberetning de 
siste 8–10 årene. Grunnen til at situasjonen nå økonomisk sett er kritisk, kan som beskrevet 
tidligere, forklares med en tredobling av kommunens gjeld med påfølgende økt rente- og 
avdragsbelastning, samtidig som kraftinntektene er betydelig redusert.  
 
Etter en del år med stabilt lave renter, blir signalene nå stadig klarere på at renten skal opp 
de kommende årene. For Fauske kommune er dette meget bekymringsfullt, da balansen 
mellom inntekter og utgifter vil bli ytterligere forverret. 
 
Lønnsoppgjøret for 2018 er nå klart med en lønnsvekst på 2,8 %. Dette er høyere enn det 
som er lagt til grunn i budsjettet. Dette betyr at det forventes et merforbruk på fast lønn i 
2018. De siste årene har situasjonen vært motsatt, noe som har gjort at en har kunnet 
omdisponere fra fast lønn til å dekke deler av merforbruk på variabel lønn. Dette vil ikke 
være mulig i 2018, og derfor blir utfordringen ekstra stor i forhold til forventet merforbruk på 
variabel lønn. 
 
Som beskrevet i ovennevnte notat fra mars i år, vil rådmannen med bakgrunn i den alvorlige 
økonomiske situasjonen, foreslå en rekke utredninger innenfor hvert enkelt 
samhandlingsområde. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene ønsker rådmannen 
å legge fram en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i 
framtiden. Det er viktig at endringene som rådmannen senere vil foreslå får størst mulig 
effekt i budsjett 2019 og 2020. Erfaringsmessig tar det tid å gjennomføre eventuelle 
strukturendringer, derfor er det viktig å komme i gang så raskt som mulig. 
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2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2018  

 
 
 

2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS, som igjen 
bygger på anslag i Statsbudsjettet. 
 
I budsjett 2018 ble det lagt inn en forventet vekst i skatteinntekter utover prognosemodellen 
på 2 mill. kr. For 1. tertial er veksten i skatteinntekter på 5 %. Hvis denne veksten holder ut 
året vil det bety en ekstrainntekt på skatt/inntektsutjevning i størrelsesorden 4–5 mill. kr 
utover budsjett. Dette er det imidlertid for tidlig å konkludere med. I revidert nasjonalbudsjett 
har regjeringen justert opp skatteanslaget fra 1,2 % til 2,3 %. KS påpeker at usikkerhet rundt 
skatteoppgjøret til høsten tilsier forsiktighet med å forvente like god skatteinngang ut over 
året.  
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp 1. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 
0,3 mill. kr over budsjett i 2018. 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk 

/ per. 

Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2018 2018 2018 2018 2018

Fast lønn 4 914 627 1 762 047 2 533 633 771 586 6 414 627 1 500 000

Overtid 690 812 230 271 312 993 82 723 690 812 0

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 0 0 1 971 1 971 0 0

Annen lønn 26 400 8 800 12 350 3 550 26 400 0

Sosiale utgifter -14 250 720 -95 177 557 863 653 041 -12 050 720 2 200 000

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 8 398 884 2 799 628 5 000 572 2 200 944 8 398 884 0

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 41 060 408 18 167 469 20 036 818 1 869 348 42 560 408 1 500 000

Overføringsutgifter 14 935 700 4 978 567 6 950 818 1 972 252 14 935 700 0

Kjøp av konsesjonskraft 12 401 000 4 133 667 4 377 727 244 060 12 401 000 0

Skatt på kvotekraft 1 680 000 560 000 1 447 200 887 200 1 500 000 -180 000 

Rente og finansutgifter 55 470 351 5 718 302 12 507 818 6 789 516 55 470 351 0

Avsetninger til fond 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0

Avskrivninger 34 889 021 0 0 0 34 889 021 0

Sum utgifter 161 716 483 38 263 573 53 739 763 15 476 191 166 736 483 5 020 000

Refusjoner syke- og fødselspenger -47 000 -15 667 -182 530 -166 863 -287 000 -240 000 

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -34 377 512 -16 492 517 -17 247 044 -754 527 -35 877 512 -1 500 000 

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -12 378 281 -4 733 -1 193 038 -1 188 305 -15 878 281 -3 500 000 

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -41 749 800 -10 761 600 -7 993 850 2 767 750 -44 149 800 -2 400 000 

Rammetilskudd -254 253 000 -91 531 080 -100 932 800 -9 401 720 -254 253 000 0

Skatt på inntekt og formue -248 958 277 -89 624 980 -78 017 775 11 607 204 -248 958 277 0

Eiendomsskatt -42 550 000 -21 275 000 -21 603 939 -328 939 -42 880 000 -330 000 

Salg av konsesjonskraft -21 200 000 -7 066 667 -6 698 506 368 160 -21 200 000 0

Salg av kvotekraft -6 000 000 0 0 0 -6 000 000 0

Aksjeutbytte -5 000 000 0 0 0 -5 000 000 0

Rente og finansinntekter -3 275 000 -591 667 -366 581 225 086 -3 275 000 0

Bruk av fond -1 518 782 0 0 0 -1 518 782 0

Motpost avskrivninger -34 889 021 0 0 0 -34 889 021 0

Sum inntekter -706 196 673 -237 363 910 -234 236 064 3 127 845 -714 166 673 -7 970 000 

T O T A L T -544 480 190 -199 100 337 -180 496 301 18 604 036 -547 430 190 -2 950 000 
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Utbytte  
Utbytte for 2017 er ikke endelig vedtatt av generalforsamlingene i de selskapene der Fauske 
kommune har eierskap. Eventuelle endringer i forhold til vedtatt budsjett, reguleres i 
økonomimelding 2/2018.  
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett. 
 
Refusjon ressurskrevende brukere 
Inntekt forventes å bli i tråd med budsjett. Det er i tillegg søkt om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den ordinære statlige 
tilskuddsordningen. Det forventes et ekstra tilskudd på 3,5 mill. kr gjennom denne søknaden. 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 32,3 mill. kr. 
Opplysninger fra integreringsavdelingen indikerer en forventet mindreinntekt på 1,9 mill. kr i 
forhold til budsjett. Usikkerhet rundt endelig tall for bosetting i 2018 gjør at prognosen fortsatt 
er usikker. 
 
Havbruksfondet 
I følge den siste informasjonen fra Fiskeridirektoratet vil Fauske kommune få utbetalt 3,9 mill. 
kr fra Havbruksfondet. Dette er et vesentlig høyere beløp enn antatt. Fauske kommune har 
ikke budsjettert med dette tilskuddet for 2018, slik at hele beløpet vil komme som økte 
inntekter. 
 
 

2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Det er budsjettert med til sammen 31,5 mill. kr i tilskudd til private barnehager. I følge tallene 
så langt forventes et merforbruk på 1,7 mill. kr på denne posten. 
 
Renteutgifter 
I budsjettet for 2018 er det budsjettert med samme rentenivå som i 2017. Nibor-renten  har 
som  nevnt nedenfor beveget seg noe oppover i 2018 sammenlignet med 2017. I forhold til 
snittrenten for 2017 er det fortsatt små justeringer. 
 
Nibor har hittil i 2018 vært en del høyere enn forventet. Styringsrenten i Norge har ligget 
uendret på 0,50 prosent siden mars 2016, men Nibor har siden da variert i intervallet 0,71–
1,21 prosent. Dagens Nibor ligger på 1,10 prosent som innebærer et påslag på 0,60 
prosentpoeng. Pengemarkedspåslaget avhenger av den strukturelle tilgangen til 
kronelikviditet og internasjonale forhold ved at Nibor er konstruert som en valutabytterente. 
Økningen i påslaget gjennom 2018 tilskrives i stor grad særskilte forhold i det amerikanske 
pengemarkedet. Norges Bank legger til grunn i sine prognoser et påslag på 0,45 
prosentpoeng ut sommeren 2018, deretter 0,40 prosentpoeng fremover.  
 
Pensjonsutgifter  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2018 kom høsten 2017. Det er denne som ligger til grunn for budsjettert 
pensjon i kommunens budsjett.   
 
I april 2018 kom oppdatert prognose. Endringen i prognosen medfører følgende for Fauske 
kommune: 
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Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 

 
 
Som det fremgår i tabellen viser de nyeste prognosene at samlet pensjonskostnad i 
regnskapet blir 2,7 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette er fortsatt ikke en endelig prognose, 
slik at ny prognose høsten 2018 kan endre dette bildet noe. 
 
I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenhetene, mens netto 
premieavvik budsjetteres på fellesområdet, medfører endret prognose at det må foretas en 
endring i fordelingen mellom disse områdene. Det foreslås at eventuell endring reguleres inn 
i forbindelse med økonomimelding 2/2018. 
 
 
  

Budsjett Ny prognose Endring

2018

PENSJONER 67 356 601   62 647 189     -4 709 412 

PREMIEAVVIK PENSJON -23 823 346 -16 006 928   7 816 418   

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK 8 472 371 8 119 667 -352 704     

T O T A L T 52 005 626   54 759 928     2 754 302   
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2018 

 
 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet.  
Som tabellen viser er det innenfor hjemmetjeneste, institusjon og skole de største 
utfordringene ligger.  
 
 
  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2018 2018 2018 2018 2018

1 Politikk

Politikk 9 548 309 3 198 025 3 397 791 199 765 9 548 309 0

Sum område: 1 Politikk 9 548 309 3 198 025 3 397 791 199 765 9 548 309 0

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 247 514 10 574 604 12 330 271 1 755 667 30 247 514 0

Sum område: 2 Administrasjon 30 247 514 10 574 604 12 330 271 1 755 667 30 247 514 0

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 418 592 2 831 061 4 558 654 1 727 593 8 418 592 0

Fauske kommunale eiendommer 38 206 995 12 993 831 17 059 718 4 065 887 39 706 995 1 500 000

Plan og utvikling 7 221 128 2 608 081 3 482 932 874 851 7 221 128 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 53 846 715 18 432 973 25 101 708 6 668 735 55 346 715 1 500 000

4 Oppvekst og kultur

Skole 125 500 989 44 758 445 47 016 743 2 258 298 128 500 989 3 000 000

Barnehage 32 689 898 11 597 068 10 959 554 -637 514 33 339 898 650 000

Barne og familie 52 831 481 18 304 480 22 118 583 3 814 103 54 631 481 1 800 000

Kultur 13 507 864 4 746 425 6 022 126 1 275 701 13 507 864 0

Oppvekst og kultur Felles 1 090 133 388 022 410 066 22 044 1 090 133 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 225 620 365 79 794 439 86 527 071 6 732 632 231 070 365 5 450 000

5 Helse og omsorg

Samhandling 485 000 161 667 73 952 -87 715 985 000 500 000

Helse og omsorg felles 8 366 130 2 919 404 2 926 591 7 187 8 366 130 0

Institusjon 80 585 545 28 181 073 30 300 025 2 118 952 88 085 545 7 500 000

Hjemmetjenesten 99 544 619 34 703 541 38 158 024 3 454 482 109 044 619 9 500 000

Fauske storkjøkken 2 948 254 1 052 637 1 660 499 607 862 3 698 254 750 000

Helse 40 730 294 14 365 826 14 164 285 -201 541 41 230 294 500 000

Nav 22 035 227 7 504 255 8 346 595 842 340 22 535 227 500 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 254 695 069 88 888 402 95 629 970 6 741 568 273 945 069 19 250 000

T O T A L T 573 957 972 200 888 443 222 989 217 22 100 774 505 015 434 26 200 000
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3.1 Sykefravær 
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 1. tertial 2018 vs. 1. tertial 2017 

 
 
 
Vi ser en positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune 
sammenlignet med fjoråret: 
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–30. april 2017: 9,6 % 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–30. april 2018: 9,3 %  
 
I januar ser vi en svak økning på 0,1 %, mens vi i februar har en reduksjon på 1,1 %. I mars 
ser vi en reduksjon på 0,5 % og i april ser vi økning på 0,6 %.  
 
Korttidsfraværet er redusert med 0,3 %, mens langtidsfraværet er økt med 0,2 %  
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
            2017          2018      Endring 

 Helse og omsorg:                   10,2 %       9,6 %         - 0,8 % 

 Oppvekst/kultur:             10.2 %       9,9 %         - 0,3 %  

 Rådmannens stab:          8,2 %       5,5 %       - 2,7 % 

 Eiendom, plan og samfunnsutvikling:        6,9 %       11 %          + 4,1 % 
 
Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Rådmannens stab kan vise til en reduksjon i 
sykefraværet. Eiendom, plan og samfunnsutvikling har hatt en kraftig økning. Til tross for den 
negative utviklingen i Eiendom, plan og samfunnsutvikling, er de tre andre områdene totalt 
større med tanke på antall ansatte, noe som bidrar til at kommunens samlede sykefravær er 
redusert i forhold til fjoråret.   
 
Totalt sett er utviklingen positiv. Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er 
høyt i enkelte avdelinger, og det jobbes aktivt med dette i enhetene. Kommunens reviderte 
HMS-plan, vedtatt våren 2018, vil bidra til at HMS-arbeidet i Fauske kommune blir enda mer 
målrettet og systematisk. Organisasjonens HMS-arbeid rapporteres til AMU jevnlig. 
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3.2 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Oppvekst og kultur 

 
 
 
Prognosene for samhandlingsområdet oppvekst og kultur tilsier at området vil ha et 
merforbruk i 2018 på ca. 5,5 mill. kr. Dette fordeler seg med 3 mill. kr på skole, 1,8 mill. kr på 
barne- og familieenheten og ca. 0,7 mill. kr på barnehage. Enhet kultur forventes å gå i 
balanse. 
 
Tallene baserer seg på anslag knyttet til en vurdert mengde spesialpedagogisk hjelp i både 
skole og barnehage, utgifter til introduksjonslønn for flyktninger samt et gitt antall 
plasseringer av barn i fosterhjem eller institusjon ut 2018. Endringer i disse anslagene 
påvirker prognosen i positiv eller negativ retning, men er uforutsigbare. Detaljer beskrives 
nærmere under hver enhet. 
 
 

3.2.1 Skole 
 
Regnskap per 1. tertial for skole viser et regnskapsmessig merforbruk på 2,3 mill. kr. I dette 
tallet mangler det kompensasjon for lærere på videreutdanning på rundt 1 mill. kr, samt at 
det ikke er betalt utgifter knyttet til elever som får sin skolegang i andre kommuner. 
Merforbruket skyldes i hovedsak vikarinnleie samt sosiale utgifter.  
 
Vikarutgiftene for skole ligger langt over det som er budsjettert. Dette kan delvis forklares 
med innleie av vikar for lærere som har permisjon for å ta videreutdanning. For vårhalvåret 
2018 utgjør dette totalt 1,5 mill. kr. Selv om det tas hensyn til lærere på videreutdanning, 
ligger vikarbruken for skole høyt. Det har vært flere elevsaker, der det har vært nødvendig å 
sette inn tiltak i form av økt voksentetthet, i tillegg til innleie av vikar ved sykdom og øvrige 
permisjoner.    
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Følgende tiltak ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2018:  
 
Avvikling av tilbud om skolefrukt:  
Tiltaket er iverksatt fra 01.01.2018.  
  
Merkantil stilling Sulitjelma skole:  
Tiltak er iverksatt og stillingen står vakant frem til 31.08.2018.  
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Reduksjon i antall klasser:  
Tiltaket ble gjort om i forbindelse med ressurstildeling skole, der det i stedet for reduksjon i 
antall klasser ble gjennomført en reduksjon i grunnressursen per klasse. Totalt er det tatt ned 
6 årsverk i grunnskolene fra 01.08.2018.  
  
Fellesferie SFO: 
Fra sommeren 2018 er det innført fellesferie i SFO med 4 uker sommerstengt.  
  
Reduksjon i tilbudet voksenopplæringen: 
Fra høsten 2018 reduseres tilbudet ved Fauske voksenopplæring med 2 klasser, og går fra 6 
til 4 klasser totalt. En av klassene gir grunnskoleopplæring for voksne, de tre øvrige klassene 
er differensiert undervisning ut fra nivå for elever på introduksjonsprogrammet. Reduksjon i 
antall klasser gir en innsparing på 2,5 stillinger.  
  
Oppsigelse avtale kantinebruk videregående: 
Avtalen der elever fra ungdomsskolen har kunnet benytte kantinen ved Fauske videregående 
skole er sagt opp fra 01.01.2018.  
  
Øking SFO-satsene:  
Betalingssatsene for SFO-plass er økt fra skoleåret 2018–2019 med hhv. kr 100,– og kr 
200,– for sats 1 og sats 2.  
 
Oppsigelse av avtale med Sørfold kommune:  
Fauske kommune har vært i dialog med Sørfold kommune og kommet frem til ny avtale 
knyttet til kjøp av elevplasser i Sørfold for elever bosatt på Rødås. Ny avtale er først 
gjeldende fra august 2019, og inntil denne trer i kraft, gjelder dagens avtale. Ny avtale vil 
redusere utgiftene per elevplass med 70 % ut fra dagens avtale. 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Det innføres en del tiltak fra høsten 2018 som vil bidra til å redusere driftsutgiftene til skole. 
Her nevnes reduksjon i antall årsverk både i grunnskolen og voksenopplæringen som det 
tiltaket som vil gi størst effekt. På samme tid ser man at utgifter knyttet til vikar er høy. En del 
av de økte vikarutgiftene kan forklares med innleie for lærere som har permisjon for å ta 
videreutdanning, og her kompenseres utgiftene delvis fra staten. Utfordringen ligger i 
uforutsette tiltak, der man er nødt til å sette inn ekstra ressurser for å ivareta de ulike elevers 
behov både for opplæring, helsehjelp og trygghet. Historikken viser at dette er utgifter som 
påløper, og det må dermed forventes et merforbruk knyttet til skole på rundt 3 mill. kr. Det vil 
bli jobbet kontinuerlig framover for å søke å redusere dette mest mulig. 
 
 

3.2.2 Barnehage 
 
Barnehagene har et stort merforbruk på vikarutgifter. Dette skyldes en kombinasjon av 
sykefravær og ekstra bemanning til barn med spesialpedagogiske behov. Når det gjelder 
barn med ekstra behov vil deler av disse utgiftene bli refundert barnehagene. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Enhet barnehage har to tiltak i budsjettet for 2018: 

 Tilsette 1 lærling mot 2 tidligere. Tilsettingsprosessen er i gang og det vil tilsettes 1 
lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2018. 
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 Halvere budsjettet for vedlikehold av uteområder. I budsjettet er posten for 
vedlikehold av uteområder redusert fra kr 400 000,- til kr 200 000,-. Vedlikehold av 
uteområder inkluderer lukking av avvik som fremkommer ved kontroll av 
lekeplassutstyr. 

 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enhet barnehage står foran et krevende år med behov for ekstra oppmerksomhet på 
utgiftsnivået. Budsjettdisiplinen er god i enheten og barnehagene drives på et lavt nivå ser en 
på driftspostene. 
 
Utfordringene i 2018 vil i hovedsak dreie seg om følgende områder: 

 Ny pedagognorm med 5 måneders effekt tilsier en ekstra utgift på kr 140 000,–. Dette 
skyldes økning fra fagarbeiderlønn til pedagoglønn og må innarbeides i fast lønn fra 
og med budsjett 2019. 

 På grunn av stort barnehageopptak er det behov for utvidelse i Valnesfjord 
barnehage. 11 ekstra plasser krever 1 ekstra pedagog og 1 ekstra assistent med 5 
måneders effekt, og tilsier en ekstra utgift på kr 460 000,–. I tillegg kommer ekstra 
driftsutgifter og utgifter til ombygging av kjelleren i Valnesfjord barnehage. Det er 
foreløpig ikke avklart hvordan utbyggingsutgiftene skal dekkes inn. 

 Fauske kommune har barn med spesialpedagogiske behov som tilsier at 
barnehagene trenger fysiske tilpasninger for å kunne gi et lovpålagt tilbud. I den 
forbindelse vil det bli behov for renovering av et bad i Vestmyra barnehage. Utgiftene 
er foreløpig ikke beregnet. 
 

Foreløpig beregning av ekstra utgifter (ekskl. bad Vestmyra) som må dekkes inn i budsjettet 
er kr 650 000,–. Noe kan dekkes inn over budsjettet for spesialpedagogiske tiltak som hadde 
et mindreforbruk i 2017. Andre poster som kan holdes igjen er vedlikehold av uteområder og 
vikarbruk. 
 
 

3.2.3 Barn og familie 
 
Merforbruket på overtid skyldes mange utrykninger utenom arbeidstid på barnevern, og at 
Familiesenteret ofte har vært uten lege på helsestasjon for ungdom, og dermed må dekke 
inn personell på overtid. 
 
Merforbruket på annen lønn skyldes høyt antall på introduksjonslønn fra Flyktningkontoret, 
samt et merforbruk på lønn avlastere på barnevernet. Antallet bosatte flyktninger på 
introduksjonslønn går ned, fra en månedsutbetaling på 1,6 mill. kr i januar, til kr 764 000,– i 
desember. Det forventes likevel et merforbruk her på ca. kr 900 000,– i 2018. 
 
Merforbruket på lønn avlastere skyldes en høyesterettsdom fra 2017, der avlastere går fra 
oppdragstakere til arbeidstakere. Det har fordoblet utgiftene, og i tillegg kommer sosiale 
utgifter. Prognosen tilsier et merforbruk på ca. kr 700 000,–. 
 
Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon har et merforbruk som skyldes flere 
plasserte i institusjon og i statlige fosterhjem/beredskapshjem. 
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Status tiltak budsjett 2018 

 Vakant 20 % stilling helsesøster – Iverksatt. 

 Vakant 20 % stilling barnevernskonsulent – Iverksatt. 

 Vakant 100 % stilling miljøarbeider på flyktningkontoret – Stillingen ble vedtatt holdt 
vakant dersom medarbeider går over i pensjon, ev. avvikles dersom 
bosettingstilstrømningen fortsetter å avta. Vedtaket er ikke iverksatt da medarbeider 
har enda ikke gått av med pensjon. 

 Vakant 100% stilling foreldreveileder – Foreløpig ikke iverksatt.  

 Vakant 100% stilling PPT – Iverksatt. 

 Reduksjon i antall fosterhjem – Det er beregnet en reduksjon av antall fosterhjem i 
løpet av 2018 fordi ungdommene fyller 18 år. Noen skal ha videre 
oppfølging/ettervern, men det er usikkert hvor mange. Effekten av tiltaket er ikke klart, 
da det er usikkert hvor mange nye plasseringer som kommer i løpet av 2018. 

 Vakanse i enhetslederstillingen – Iverksatt. 

 
Prognose 31.12.2018 
 
Enheten forventes med de forhold som er nevnt ovenfor å gå mot et merforbruk på rundt 1,8 
mill. kr ved utgangen av 2018. 
 
 

3.2.4 Kultur 
 
Med unntak av noe merforbruk på tjeneste idrett, er lønnsutgiftene iht. budsjett. Øvrige 
inntekter og utgifter er ikke justert for sesongavvik, men framstår p.t. som normale. 
Kobberløpets store deltakelse bidrar til kunstig å forstørre enhetens regnskap ved at 
billettsalget/påmeldingene foregikk over kommunens billettsystem og bokføres som hhv. 
inntekter og utgifter.  
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Ytterligere vakanse idrettskonsulentstilling – Iverksatt. 

 50 % stillingsreduksjon ved Kulturskolen – Iverksatt. 

 Stillingsreduksjon ungdommens hus Fauske – Iverksatt 

 Besparelse flytting bibliotek Valnesfjord- Ikke iverksatt 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enheten forventer et resultat i balanse ved årsslutt 2018. 
 
 

  



12 

 

3.3 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Helse og omsorg 

 
 

Samhandlingsområdet Helse og omsorg forventes i 2018 å ha et merforbruk på rundt 19 mill. 
kr. Årsakene til merforbruket er økt bruk av personell i enhetene Institusjon og 
Hjemmetjeneste, samt et merforbruk i økonomisk sosialhjelp ved NAV.  

Hovedårsaken til merforbruket innenfor pleie- og omsorgstjenestene er manglende kapasitet 
i de hjemmebaserte tjenestene. Manglende kapasitet i hjemmetjenestene gir et betydelig fall 
i fysisk og kognitivt funksjonsnivå hos mottakere av tjenester, samt økt bruk av personale. I 
tillegg har kapasitetsbristen ringvirkninger inn i institusjonsdriften, da behovet for 
langtidsplasser øker unødig.  

Det vil ikke være mulig å minke merforbruket uten omfattende endringer i prioriteringer, 
tjenestesammensetning, oppfølging, planlegging og drift.  

 

3.3.1 Institusjon 
 
Ubalansen i driften til institusjonsområdet fortsetter fra 2017 og inn i 2018.  
 
Hovedforklaringen til ubalansen er knyttet til personellutgifter. Det er spesielt fire forhold som 
øker personellutgiftene: 

 Bruk av eksterne vikarer med riktig kompetanse i krevende perioder som høytid og 
ferier. 

 Ressurskrevende pasienter som krever økt bemanning. 

 Uhensiktsmessig bygningsmasse forsterker behovet for ekstra personell, særlig ved 
uro, utagering og krevende beboere/pasienter. 

 Uhensiktsmessige bemanningsstrukturer, avdelingsstørrelser og andre strukturelle 
forhold som medfører økt innleie av vikarer og bruk av overtid. Det er et stort antall 
vakante helgestillinger. Økt innleie legger et ytterligere press på en knapp og 
underdimensjonert administrativ struktur som kunne ha vært brukt på en betydelig 
bedre måte. I tillegg må somatiske langtidssenger brukes til korttidsopphold da det er 
manglende kapasitet på post-hospitale tjenester.  
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Status tiltak budsjett 2018 
 

 Bemanningskontoret er lagt ned. 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Prognosen for 2018 tilsier et samlet merforbruk på 7,5 mill. kr. Enheten er i gang med å se 
på bruken av det disponible arealet som er tilgjengelig og hvordan driften kan snus i forhold 
til hva som kan tilbys av tjenester innenfor budsjettrammen.  
 
Når bygget Buen er klart i løpet av høsten får kommunen 10 nye institusjonsplasser som det 
per i dag ikke er budsjett til å drifte. 
 
De tiltak det jobbes med nå vil gi liten eller ingen effekt i 2018. 
 
 

3.3.2 Hjemmetjenesten 
 
Hjemmetjenesten har per dags dato kapasitet til å levere ca. 1100 timer direkte tjenester i 
uken. Kravet til produksjon ligger vesentlig over dette. Kapasitetsbristen i hjemmetjenesten 
er hovedforklaringen på merforbruket i tjenesten. Kapasiteten kan økes i hovedsak på to 
måter. 
 

 Endre forholdet mellom direkte og indirekte tid gjennom å: 
o Endre tjenesteleveransene og kravene til disse, eksempelvis hjelp på morgen 

og kveld. 
o Effektivisere den indirekte tiden. Hovedvirkemidlene her er mer sentral styring 

av arbeidsoppgaver, arbeidslister, tjenestelogistikk m.m. 

 Overføring av personell og lønnsmidler fra institusjonsområdet til hjemmetjenesten. 

Hjemmetjenesten driver med et betydelig merforbruk. Det er fortsatt stor belastning i forhold 
til ressurskrevende og pleietrengende brukere. Det er derfor nødvendig å styrke den 
sykepleiefaglige kompetansen. Midlertidig skjer dette med innleie av sykepleiere fra 
vikarbyrå. Bruk av vikarbyrå øker utgiftene vesentlig.  

Mangel på kapasitet og kompetanse fører til at flere mottakere ikke får tilstrekkelig oppfølging 
og behandling. Konsekvensen er raskere fall i både kognitivt og fysisk funksjonsnivå. 
Behovet for institusjonsplass øker raskere enn nødvendig.  

Rehabiliterings-/korttidsavdelingen har 10 plasser. Bruken av korttidsavdelingen som 
venteplass for ordinær institusjonsplass fortsetter fra 2017 og inn i 2018. Fauske kommune 
har en meget begrenset kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten til opptrening og videre utredning. Dette medfører økte utgifter både 
i form av betaling til sykehuset, men mest av alt et dårligere funksjonsnivå hos brukeren når 
vedkommende kommer hjem. Et dårligere funksjonsnivå hos brukeren krever igjen økt antall 
timer hjemmetjenester til vedkommende.  

Det er for tiden 4 fastboende på Sagatun. Det har vist seg vanskelig å få søkere dit, til tross 
for at det leveres en god tjeneste. Tjenesten ved Sagatun har et merforbruk på 1 mill. kr. 
Fravær ved Sagatun dekkes opp av hjemmetjenesten i Fauske, og utgiftene til Sagatun er 
nok noe høyere enn regnskapet viser. 
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Status tiltak budsjett 2018 
 

 Paviljong 3 er avviklet i tråd med vedtak. 

 Grunnbemanning er økt med 1 mill. kr i tråd med vedtak. 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Hjemmetjenesten forventes å ha et merforbruk på 9 mill. kr ved årets slutt. 
 
 

3.3.3 Helse 
 
Forbruket i enhet Helse forløper som estimert per budsjett. Enheten har inntekter og utgifter 
som er vanskelig å periodisere, derfor vil regnskapet variere i løpet av året. Områder i 
regnskapet som er periodisert: 
 

 Pasientskadeerstatning varierer fra år til år, vanskelig å estimere. 

 Interkommunal avtale med Beiarn og Sørfold vedrørende psykolog.  

 Oppgjør fra staten for turnusleger. 

 Oppgjør for interkommunal legevakt med Sørfold. 

 Oppgjør for AMK.  

 Oppgjør for interkommunalt krisesenter og overgrepsmottak i Bodø. 

 

Status tiltak budsjett 2018 
 
Ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2018. 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Prognosen for 2018 tilsier at enhet Helse mest sannsynlig vil få et merforbruk kr 500 000,– 
på bakgrunn av følgende: 
 

 Ved en inkurie har en ansatt i rus og psykiskhelsetjeneste falt ut ved budsjetteringen. 

Dette vil gjøre seg utslag i at fast lønn vil ligge noe høyt i denne tjenesten.  

 Kommunen er forpliktet til å ta imot en ekstra turnuskandidat fra 1. september iht. 

tjenesteavtale 12 med Nordlandssykehuset. Det vil si at kommunen får tre istedenfor 

to turnuskandidater i denne perioden. Dette igjen medfører at det må inn ekstra 

hjelpepersonell i 6 måneder for å opprettholde normen. 

 De kommunale legene er på tur ut i spesialistutdanning med en varighet på 1 år. 
Dette er en viktig del av det å opprettholde en stabil og faglig dyktig legetjeneste i 
Fauske kommune. Samhandlingsreformen utfordrer de kommunale legekontorene 
ved å sende stadig mer komplekse tilfeller tilbake til kommunen, som ikke er 
ferdigbehandlet.  

 
Da merforbruket i all hovedsak vil ligge inn under legetjenestens budsjetter, har vi få 
virkemidler for å komme i balanse. De andre avdelingene i enhet Helse har marginale 
budsjetter som i stor grad blir overholdt. 
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3.3.4 NAV 
 
Regulert for periodisering til kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, husleie og 
manglende refusjoner på syke- og fødselspenger har enheten et merforbruk på ca. kr 
350 000,–. 
 
Merforbruket er i hovedsak knyttet til utbetalinger av sosialhjelp. Økningen i antallet 
sosialhjelpsmottakere synes å ha avtatt. Det er 13 færre brukere ved utgangen av april enn i 
samme periode i 2017. Antallet mottakere er fremdeles høyt og behovet for bistand til 
husleie, strøm og livsopphold er betydelig, men veksten har flatet ut. I enkelte saker er 
behovet for økonomisk bistand svært høyt med bakgrunn i barnerike familier, høy husleie og 
liten eller ingen lønnsinntekt.  
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Veiledende norm er for utmåling av sosialhjelp er ikke økt for 2018. jf. budsjettvedtak. 

 60 % saksbehandlerressurs er så langt i 2018 holdt vakant.   
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Tradisjonelt har behovet for sosialhjelp avtatt i sommermånedene. Arbeidsmarkedet er godt 
og enheten har foretatt en omorganisering for å styrke oppfølgingen av personer med størst 
oppfølgingsbehov. Enheten tenderer mot et merforbruk på kr 500 000,– ved årets slutt.  
 
Hvis utviklingen blant mottakere av sosialhjelp ved utgangen av april vedvarer, og hvis 
mulighet for utplassering av flere sosialhjelpsmottakere i arbeidstrening og ordinært arbeid 
øker, så vil det være mulig med et årsresultat i tilnærmet balanse.  
 
 

3.4 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 

 
 
Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling består av enhetene Fauske 
kommunale eiendommer, Plan og utvikling samt VVA (vei, vann og avløp). Etter opprettelsen 
av samhandlingsområdet som følge av nedleggingen av Fauske Eiendom KF, har det vært 
en tid med samkjøring og tilrettelegging for å kunne samhandle på tvers av enhetene.  
 
Det er noen felt som har hatt utfordringer med hensyn på å klare å holde budsjettrammer. 
Dette har flere forklaringer, men kanskje den største utfordringen har vært med relativt høyt 
sykefravær, især i den første del av 2018. Som nevnt under enhetenes kommentarer er det 
satt i gang tiltak for å få en reduksjon videre ut i året, samt å kunne ta ned merforbruket og 
sannsynlig kunne komme så nært balanse som mulig. Samlet sett for samhandlingsområdet 
tas det sikte på å gå i balanse ved årets slutt.  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 2018 2018 2018 2018 2018

Vei og gatelys 8 418 592 2 831 061 4 558 654 1 727 593 8 418 592 0

Fauske kommunale eiendommer 38 206 995 12 993 831 17 059 718 4 065 887 39 706 995 1 500 000

Plan og utvikling 7 221 128 2 608 081 3 482 932 874 851 7 221 128 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 53 846 715 18 432 973 25 101 708 6 668 735 55 346 715 1 500 000
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Det jobbes på tvers av enhetene med tiltak for å redusere sykefravær. Dette innebærer tett 
dialog med nærværsrådgiver, samt gjennomgang av metoder og veiledning av ergoterapeut. 
 
Samhandlingsområdet har en meget stor aktivitet, den største noensinne, da også basert på 
stor investeringstakt med nybygg, men også med større reguleringsarbeid med henblikk på 
næringsutvikling på nye områder og i forhold til å takle privat utbyggingstakt i Fauske 
kommune.  
 
Organisasjonen er ikke i takt størrelsesmessig med den store farten som forventes i forhold 
til videre utvikling av tjenester, ønsker og nye pålagte oppgaver fra sentralt hold. Dette 
innebærer at man på Planavdelingen i større grad må påregne å måtte kjøpe inn tjenester for 
å kunne klare å holde stor fart i utbyggingssaker videre. Kutt i budsjettet for 2018 har medført 
at denne buffer ikke lenger er tilgjengelig, samtidig som oppdragsmengden, i takt med den 
meget positive utviklingen i Fauske, har økt enormt, især de siste 8–10 månedene.  
 
 

3.4.1 Vei og gatelys 
 
Et noe høyt forbruk under posten kjøp som inngår i kommunal tjenesteproduksjon skyldes i 
hovedsak havari av girkasse på kommunens veihøvel. Utgiftene til reparasjon beløp seg på 
0,6 mill. kr. Med bakgrunn i at vintersesongen medfører høye utgifter som spesielt er bundet 
mot brøytekontrakter i henholdsvis Sulitjelma og Valnesfjord, så medfører dette at periodisert 
regnskap på denne tiden av regnskapsåret er vesentlig høyere enn budsjettert.  
 
Erfaringsmessig vil lave utgifter i løpet av sommermånedene regulere utgiftene slik at 
regnskapet blir i tråd med periodisert budsjett. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak. 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Med bakgrunn i overnevnte havari på veihøvel som er en uforutsett utgift som ikke er 
budsjettert, medfører dette at denne utgiften belaster veibudsjettet mye. I forbindelse med 
arrangementet til Kobberløpet er enhet VVA belastet med ekstrautgifter til brøyting, transport 
av tråkkemaskin og tømming av mobile toaletter pålydende kr 140 000,–. Disse utgiftene er 
ikke budsjettert innenfor veiområdet. Med bakgrunn i disse ekstrakostnadene kan det 
påventes at budsjettet innenfor vei og gatelys kan bli belastet med et merforbruk tilnærmet 
ekstrautgiftene som er beskrevet ovenfor. For å hente inn disse uforutsette utgiftene innfører 
enhet VVA for resten av budsjettåret en svært redusert drift. 
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3.4.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Enheten har utfordringer med høyt sykefravær på renholdsavdelingen, og videre har en kald 
vinter medført økt energiforbruk på byggene. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Renholdsfrekvens er justert ned, og blir justert ytterligere ned. 

 Feriestengning basseng, hall m.m. vil gi utslag på besparelse når skoleferien starter. 

 Beregnet besparelse utgifter til FDVU Kosmo skole. Ikke iverksatt da skolen ikke er 
solgt som forutsatt. 

 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enheten tilstreber å komme ut i tråd med budsjett for året 2018 og ekstra tiltak vil bli iverksatt 
for å klare dette. Med situasjonsbeskrivelsen ovenfor tilsier prognosen på det nåværende 
tidspunkt et merforbruk på rundt 1,5 mill. kr ved årets slutt.  
 
 

3.4.3 Plan og utvikling 
 
Enhetens drift beskrives som forventet første tertial. Noe lavere inntekter på bygg og 
oppmålingssaker gir utfordringer i forhold til budsjett. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak. 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enheten forventes å komme ut i balanse per 31.12.2018. 
 
 

3.5 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Politikk 

 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Det er vedtatt et generelt kutt på kr 565 000,–. 
 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

2 018 2 018 2 018

1 Politikk

Politikk 9 548 309 3 198 025 3 397 791 199 765

Sum område: 1 Politikk 9 548 309 3 198 025 3 397 791 199 765
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Prognose 31.12.2018 
 
Under forutsetning av at vedtatt kutt gjennomføres forventes det balanse ved årets slutt. 
 
 

3.6 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Rådmannens stab 

 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter for hele første 
halvår er belastet i januar. Dette vil jevnes ut over året. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 

 Vakanse 52 % av folkehelserådgiverstilling – Iverksatt. 

 Kutt leasingavtale bil – Iverksatt. 

 Kutt i konsulenttjenester – Iverksatt. 

 Kutt i reiseutgifter – Iverksatt. 
 
 
Prognose 31.12.2018 
Under forutsetning av normal drift forventes driften å gå i balanse ved årets slutt. 
 
 

4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Rådmannen legger ikke fram forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med denne 
økonomimeldingen. Kommunen har ikke lenger frie driftsmidler til å dekke opp merforbruk. 
Budsjettreguleringer i form av økte inntekter / omdisponeringer reguleres inn i forbindelse 
med økonomimelding 2/2018. 
 
 

5.0 Investeringer 
 
Når det gjelder status/fremdrift investeringer i 2018 vises det til egen sak som legges fram for 
formannskap og kommunestyre. 
 
 

  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

2 018 2 018 2 018

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 247 514 10 574 604 12 298 848 1 724 244

Sum område: 2 Administrasjon 30 247 514 10 574 604 12 298 848 1 724 244
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6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2018  

 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene (Vestmyra og Valnesfjord 
skole) ferdigstilles, forverres likviditeten tilsvarende.  
 
Likviditetsbudsjett for 2018 er korrigert for endelige tall for 2017, samt videreførte 
investeringsprosjekter budsjettert i 2017. Reviderte budsjettall viser at det i november vil bli 
behov for å øke trekkrettigheten på kassakreditt som i dag har en grense på 140 mill. kr. Ved 
fortsatt negativ utvikling av driften kan dette bli nødvendig tidligere. Rådmannen følger 
situasjonen nøye. 
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og 
Sparebank 1 Kapitalforvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 10 
og figur 3 og 4. 
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Tabell 10 – Oversikt kapitalplasseringer 

Plassering 
31.12.20

17 
Januar 
2018 

Februar 
2018 

Mars 
2018 

April 
2018 

Hjemfallsfond Plassering Pareto 30 995 30 900 31 172 30 999 31 751 

Hjemfallsfond Plassering SB1 
Forvaltning 

29 753 29 634 29 607 29 345 29 333 

Utvikling samlet portefølje 60 748 60 534 60 779 60 344 61 084 

 
 
Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2018 

 
 
 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og 
Pareto høyrente. 
 
Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de 
ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet 
risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som 
forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper 
med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20–30 av dem. Viktige utvalgskriterier er 
solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. 
 
Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 
industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å 
gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i 
hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige 
durasjon ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av 
egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap. 
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Tabell 11 – Vektingen mellom de to fondene  

 
 
 
Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Forvaltning 2018  

 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 30.4.2018 er vektingen 
mellom de ulike produktene som vist i tabell 25. 
 
 
Tabell 12 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god 
avkastning. Per 30. april er verdien på plasseringene økt med 0,34 mill. kr sammenlignet 
med 31.12.2017.  
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6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt to lån i KLP 
Kommunekreditt. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
 
Tabell 13 – Fordeling av gjelden per 30. april 2018 

 
 
 
Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
 
Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR 1. tertial 2018. Som det framgår har den 
flytende renten beveget seg noe oppover siden årsskiftet.  
 

Type lån/Kreditor Lån opptatt Opprinnelig 

lånebeløp

Restgjeld etter 

termin

Nåværende 

rente

Rentetype / 

Margin

Fastrente 

utløpsdato

Gjenstående 

binding (År)

Sluttdato

Total 1 387 507 635 1 145 467 073 1,7818%

3 mnd Nibor 425 057 000 410 106 093 1,6666%

KLP 2016 148 850 000 145 033 333 1,7300% 0,7000% 25.02.2056

KommunalBanken 2012 64 457 000 60 159 880 1,6800% 0,6000% 22.12.2042

KommunalBanken 2013 62 900 000 60 803 330 1,6600% 0,6000% 21.12.2043

KommunalBanken 2016 148 850 000 144 109 550 1,6000% 0,6000% 28.02.2056

Fastrente 707 760 635 530 449 890 1,9153% 3,25

KommunalBanken 2009 277 744 635 126 201 910 1,9800% 02.03.2022 3,84 03.06.2031

KommunalBanken 2015 47 540 000 43 974 440 1,9600% 23.02.2022 3,82 23.02.2055

KommunalBanken 2015 153 300 000 141 802 440 1,9600% 23.02.2022 3,82 23.02.2055

KommunalBanken 2015 57 780 000 51 360 000 1,9700% 03.03.2022 3,84 03.03.2042

KommunalBanken 2017 171 396 000 167 111 100 1,8000% 20.04.2020 1,98 24.04.2057

P.t. rente 254 690 000 204 911 090 1,6281 %

KommunalBanken 2010 72 800 000 54 600 050 1,6143% 0,0000% 16.07.2040

KommunalBanken 2011 100 000 000 68 421 040 1,5703% 0,0000% 06.12.2030

KLP 2018 81 890 000 81 890 000 1,70000 0,0000% 14.02.2058
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"Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også 
vurderinger av struktur og nivå. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en anbefaling 

til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være 
for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  
· Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester og 

institusjonstjenestene. 
· Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 

effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene. 
· Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte tjenester 

og institusjonstjenestene. 
· Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 
· Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 
· Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 
· Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 
· Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en anbefaling 

til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være 
for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 05.06.2018: 
 
Behandling: 



Økonomisjef og rådmannen orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og framlegge forslag til ulike produktivitets- og effektivitetstiltak 
i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også vurderinger av struktur og nivå. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 7 (1FRP, 2H, 1UAVH, 3fagforening) mot 5 (4FL, 
1R) stemmer avgitt for FL's forslag. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PART- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  
· Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester og 

institusjonstjenestene. 
· Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 

effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene. 
· Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte tjenester 

og institusjonstjenestene. 
· Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 
· Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 
· Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 
· Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 
· Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en anbefaling 

til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være 
for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også vurderinger av 
struktur og nivå. 

FL's forslag pkt. 1 ble vedtatt med 5 (4FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) stemmer avgitt for 
partssammensatt utvalgs innstilling pkt. 1. 
Partssammensatt utvalg innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 053/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også 



vurderinger av struktur og nivå. 
 

2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en anbefaling 
til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være 
for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og har ikke økonomisk bærekraft i dag. Skal 
Fauske kommune få en bærekraftig økonomi, så må driftsresultatet løftes betydelig. Fauske kommunes 
inntekter er for lave til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Hvis Fauske kommune skal unngå store 
underskudd i regnskapene i årene som kommer, er det etter rådmannens oppfatning helt nødvendig 
med kutt i aktivitetsnivået. 
 
Å spare penger i kommunal sektor gjøres hovedsakelig ved å øke effektivitet/produktivitet, endre på 
strukturen og/eller endre nivå/terskel for tildeling av tjenester, og det gjelder også omstillingen av 
Fauske kommune. Det er rådmannens vurdering at det er mulig å effektivisere driften av Fauske 
kommune, og det er noe organisasjonen jobber med kontinuerlig. For å gjøre innsparinger i den 
størrelsesorden som er nødvendig for å få en sunn økonomi i Fauske kommune, så vil det være behov 
for å gjøre strukturelle endringer. Strukturelle endringer kan realisere potensialet for 
effektivisering/produktivitetsøkning fullt ut. En nøkkelfaktor i en vellykket omstilling av Fauske 
kommune er derfor at det er politisk vilje til å gjennomføre omfattende strukturendringer.  
 
Omstillingen av Fauske kommune må bygge på befolkningsutviklingen og optimalisering av 
utgiftsdriverne for kommunal tjenesteproduksjon (økt effektivitet/produktivitet, endret struktur og/eller 
endret nivå/terskel for tildeling av tjenester). Målet er økonomisk stabilitet og bærekraft også for 
kommende generasjoner i Fauske. Rådmannen foreslår en rekke utredninger innenfor hvert enkelt 
samhandlingsområde. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene vil rådmannen komme med en 
anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være 
for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 
 
En omstilling av driften på det nivå som rådmannen nå anbefaler, må gjennomføres for at Fauske skal få 
en sunn og bærekraftig økonomi. Valget står mellom å gjøre det nå og styre prosessen selv, eller å vente 
på at Fylkesmannen skal styre prosessen etter at kommunen er innmeldt i ROBEK. Velger vi å vente på 
Fylkesmannen vil prosessen bli enda tyngre å gjennomføre, fordi det akkumulerte underskuddet som 
forpliktende plan vil ta utgangspunkt i og som må dekkes inn, vil være enda høyere enn om grep tas nå 
og prosessen med de nødvendige utredninger starter umiddelbart.  
 
1.           Prosjekt «Framtidas Fauske» 
 
Kommunestyret har i budsjett 2018 vedtatt å etablere prosjektet «Framtidas Fauske». Erfaringene fra 
2017 og regnskapet for 2018 forteller om et kritisk behov for effektivisering og omstilling i kommunen.  
 
Dette er særlig begrunnet med omstillingsbehovet rådmannen ser fremover innenfor helse og omsorg, 
grunnet demografisk utvikling og samhandlingsreformens økende krav til sektoren. 
Samhandlingsreformen har og vil fortsatt pålegge oss nye oppgaver, spesielt i forhold til 
utskrivningsklare pasienter, rus og psykiatri m.m., uten at kommunen vil bli kompensert for det i stor 
utstrekning.  
 
Rådmannen vurderer det som helt nødvendig å ta ned aktivitetsnivået i kommunen. Dette må i første 
fase skje gjennom en nedskalering av aktivitetene i oppvekst, og en sterk vridning av tjenestene innen 



helse og omsorg. For å få til dette må en gjennomgå hele organisasjonen og tjenestetilbudene blant 
annet med tanke på å få fram:  

· om tjenester kan omorganiseres, samordnes, avvikles. 
· om tilgjengelige ressurser utnyttes best mulig. 
· om kompetansebeholdningen er i henhold til vedtatt tjenestenivå. 
· om det kan jobbes smartere. 
· hva som er beste praksis. 

Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
I neste fase, etter man har maktet å harmonisere driften per i dag, er det planen å kanalisere ressurser 
fra de to andre samhandlingsområdene (oppvekst og samfunn) til fordel for helse og omsorg. 
Intensjonen er at dette prosjektet har til hensikt å danne grunnsteinen i budsjettet for 2019.  
 
Det er viktig å understreke at denne saken ikke innebærer å gjøre endelige budsjettvedtak. Intensjonen 
er å få en aksept for at man administrativt kan utrede de ulike alternativene frem til budsjettseminaret i 
slutten av august 2018. 
 
 
2.           Bakgrunn/historikk 
 
Fauske kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Regnskapet for 2017 er avlagt med et 
regnskapsmessig merforbruk på 1,99 mill. kr, og et negativt netto driftsresultat på 17,8 mill. kr. 
Differansen mellom de to tallene skyldes at det er brukt egenkapital for å redusere merforbruket mest 
mulig. Samtidig betyr dette at Fauske kommune nå har tømt disposisjonsfondet, og dermed er det ingen 
muligheter til å regulere inn dekning for merutgifter underveis i regnskapet for 2018. Prognosen etter 1. 
tertial tilsier et driftsmessig merforbruk på 23 mill. kr for 2018. Uten disposisjonsfond vil det 
regnskapsmessige resultatet bli i samme størrelsesorden.  
 
Rådmannen har i de siste årsbudsjettene, økonomimeldingene og årsmeldingene påpekt at driftsnivået i 
Fauske kommune er for høyt. Kommunen har etablert et aktivitetsnivå basert på både større inntekter 
enn vi har i dag, samt med en betydelig mindre gjeldsbelastning enn tilfellet er nå.  
 
De inntektene kommunen har er ikke store nok til å dekke de utgiftene som kommunens aktivitetsnivå 
medfører. Fauske kommune har over de siste årene gjort betydelige låneopptak, og i løpet av 2018 vil 
den driftsbelastende gjelden passere 1 milliard kroner. Den økte gjelden medfører at en stadig større 
andel av driftsinntektene må gå med til å dekke renter og avdrag på lån. Når kommunens kraftinntekter 
er redusert i det samme tidsrommet, så betyr det at det må skje en reduksjon i de øvrige driftsutgiftene 
hvis kommunen skal unngå merforbruk.  
 
Driften er ikke redusert i takt med økende utgifter til lån og reduserte kraftinntekter, driftsnivået er 
tvert imot økt.  
 
Slik rådmannen ser det er det store problemet for Fauske kommune, at i stedet for å tilpasse seg 
endrede rammebetingelser, har man balansert budsjettene med å kutte i driftsposter uten å gjøre noe 
med aktivitetsnivået eller strukturene. Budsjettprosessen 2018, regnskapet for 2017 og 
økonomimelding 1/2018 viser med tydelighet at en nå har nådd en smertegrense.  
 
Den faglige konklusjonen er at det rett og slett ikke er mulig å balansere budsjettet på en realistisk måte 
uten betydelige og merkbare reduksjoner i aktiviteter og/eller strukturer. Dette er forsøkt illustrert i 
figuren nedenfor, der den blå sirkelen viser de inntektene og ressursene som er til rådighet iht. budsjett, 
mens den skraverte sirkelen viser aktivitetsnivået i kommunen. Så lenge disse to sirklene ikke 



overlapper, så vil det være et kontinuerlig press for å løse oppgaver også i den skraverte sirkelen. For å 
løse disse oppgavene så må man bruke ressurser utover det som er budsjettert, og konsekvensen er da 
merforbruk på driften.  
 

 
 
 
3.           Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) i Fauske kommune 
 
Fauske kommune er en rik kommune, med betydelig høyere inntekter enn majoriteten av norske 
kommuner. Ut fra kriteriene i inntektssystemet for kommunene så er ikke Fauske en kommune som er 
dyr å drifte. Fauske kommune er vurdert å være helt på snittet, og mottar nærmest ingenting gjennom 
ordningen med utgiftsutjevning, bl.a. fordi det er korte avstander fra ytterkanten av kommunen til 
sentrum.  
 
Riksrevisjonen sier at en kommune må se gjeldsnivå, netto driftsresultat og disposisjonsfond i 
sammenheng når de vurderer økonomisk bærekraft (KØB). Samtidig sier Riksrevisjonen ikke noe om 
hvilke nivåer som gir bærekraft. Imidlertid påpeker de at et gjeldsnivå på over 75 prosent av brutto 
driftsinntekter er høyt, mens et netto driftsresultat på under 2 prosent av inntektene, og et 
disposisjonsfond på under 5 prosent av inntektene er for lavt.  
 
Et gjeldsnivå på over 75 prosent av brutto driftsinntekter kan altså sies å være høyt. Etter 2017 har 
Fauske kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på 129,7 prosent. Med andre ord 
er Fauske en av de kommunene i Norge med høyest gjeldsnivå.  

For noen kommuner kan et gjeldsnivå på over 75 prosent av inntektene være bærekraftig ifølge 
Riksrevisjonen. Hvorvidt en kommunes gjeld er bærekraftig, beror ikke bare på gjeldsnivå, men også på 
andre økonomiske indikatorer som sier noe om hvor robust kommuneøkonomien er og hvor stort det 
økonomiske handlingsrommet er. To sentrale indikatorer som beskriver det økonomiske 
handlingsrommet til kommunene og kommunenes evne til å betjene gjelden, er netto driftsresultat og 
disposisjonsfond.  

Teknisk beregningsutvalg (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk 
balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd, dvs. driftsutgifter minus 
driftsinntekter, etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon 
til avsetninger til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed 
sies å være et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Ifølge TBU bør gjennomsnittlig netto 



driftsresultat for kommunesektoren som helhet og over tid utgjøre to prosent av inntektene. Hva som 
vil være anbefalt nivå for den enkelte kommune vil avhenge blant annet av gjeldsnivået.  

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og 
investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et utrykk for hvor stor økonomisk buffer 
kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for den 
økonomiske handlefriheten. Det finnes ingen klar norm for disposisjonsfondets størrelse, men i en 
rapport om økonomiske nøkkeltall anbefaler Telemarksforsking at disposisjonsfondet utgjør mellom fem 
og ti prosent av kommunens inntekter. 

Kommuner som har et høyt netto driftsresultat og mye reserver i fond, vil i større grad være i stand til å 
tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner med et lavt driftsresultat og lite reserver i fond. Ser vi dette i 
relasjon til Fauske kommune, så er realiteten at Fauske har et skyhøyt gjeldsnivå, kombinert med 
negativt netto driftsresultat og disposisjonsfond på 0 prosent. På denne bakgrunn kan det konkluderes 
entydig med at Fauske kommune ikke har økonomisk bærekraft i dag.  
 
Gjelden får vi ikke gjort noe med, de største låneopptakene er gjort med 40 års løpetid. Det betyr at skal 
Fauske kommune få en bærekraftig økonomi, så må driftsresultatet løftes betydelig. Med den 
gjeldsgraden vi har, som gjør oss så sårbar overfor renteøkninger, så burde netto driftsresultat være 
betydelig høyere enn 2 prosent, slik at det blir mulig for kommunen å bygge opp disposisjonsfond igjen.  
 
 
4.           Omstillingsbehov i Fauske kommune 
 
Fauske kommunes inntekter er for lave til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Hvis Fauske kommune 
skal unngå store underskudd i regnskapene i årene som kommer, er det etter rådmannens oppfatning 
helt nødvendig med kutt i aktivitetsnivået. Driftsnivået må reduseres med ca. 25 mill. kr i første omgang 
hvis utgiftene skal stå i forhold til inntektene, og dette bør være fullt ut innarbeidet i budsjettet for 2019 
og 2020. Reduksjonen i driftsnivå må altså komme umiddelbart om vi skal unngå å opparbeide oss store 
akkumulerte underskudd som vi drar med oss de neste årene, og som raskt vil bli uhåndterbare innenfor 
realistiske budsjettrammer.  
 
Fauske kommune har i tillegg behov for å gjennomføre omstilling for å møte økte utfordringer innen 
eldreomsorgen, og for å skape fremtidig økonomisk handlingsrom, hvilket betyr at reduksjonen i 
driftsnivå må være betydelig større enn 25 mill. kr på litt lenger sikt. Over en 4-årsperiode snakker vi om 
en reduksjon på minst 50 mill. kr i forhold til dagens driftsnivå.  
 
Et alternativ til å redusere utgiftene er å øke inntektene. Kraftinntektene kan forventes å øke noe i 
årene som kommer, men det samme forventes rentene å gjøre. En eventuell økt inntekt her bør ikke 
benyttes til å opprettholde et aktivitetsnivå som er for høyt, men derimot benyttes til å dekke opp for 
økende renter, allerede akkumulert underskudd, bygge bufferfond og investere for en fremtidsrettet 
eldreomsorg.  
 
På kort sikt er det hovedsakelig eiendomsskatteinntektene og brukerbetalinger som kan kontrolleres av 
kommunen selv. Andre former for inntektsøkning tar lenger tid, og kan dermed ikke være en bærebjelke 
i omstillingen av Fauske kommune. Det er derfor rådmannens anbefaling at fokus i omstillingsarbeidet 
utelukkende er på utgiftssiden, fordi det er behov for å se resultater av endringene raskt for å unngå 
akkumulering av underskudd.  
 
Det er tre utgiftsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon: 
  



1. Effektivitet/produktivitet – altså gjøre ting smartere, fortere, med andre hjelpemidler osv. 
Effektivitet er grad av måloppnåelse i forhold til ressursinnsatsen, mens produktiviteten i 
tjenesten økes ved å levere samme tilbud med lavere ressursinnsats. God produktivitet er 
en forutsetning for å være effektiv.  

2. Struktur – struktur er utgiftsdrivende, det må ikke herske tvil om. Flere enheter å drifte gir 
økte driftsutgifter. Færre enheter samler ressursene og har i seg større muligheter til en 
bedre utnyttelsesgrad (økt effektivitet/produktivitet). 

3. Nivå/terskel – hva skal være tilgangen på tjenester, hva skal de koste og hvor mye skal 
tilbys. Kan f.eks. skille mellom lovpålagt kontra ikke-lovpålagt tjeneste osv.  

 
Å spare penger i kommunal sektor gjøres hovedsakelig ved å endre på disse tre parameterne, og det 
gjelder også omstillingen av Fauske kommune.  
 
Det er rådmannens vurdering at det er mulig å effektivisere driften av Fauske kommune, og det er noe 
organisasjonen jobber med kontinuerlig. For å gjøre innsparinger i den størrelsesorden som er 
nødvendig for å få en sunn økonomi i Fauske kommune, så vil det være behov for å gjøre strukturelle 
endringer.  
 
Strukturelle endringer kan realisere potensialet for effektivisering/produktivitetsøkning fullt ut. Ved å 
endre på strukturene vil det være mulig å levere like gode og sågar bedre kvalitative tjenester til Fauskes 
befolkning, med lavere ressursinnsats. I skole er det f.eks. ingen automatisk sammenheng mellom 
ressursinnsats per elev og skoleresultater. Dersom effektiviseringen kun skal skje innenfor dagens 
struktur, så vil det i stor grad bety at vi må redusere antall ansatte, og at de samme oppgavene må 
utføres av færre ansatte. De ansatte må jobbe fortere. Tilbakemeldingene fra fagforeningene er at de 
ansatte allerede i dag opplever å være presset på tid og ressurser.  
 
 
4.1          Befolkningsutvikling i Fauske kommune  
 
Tjenestetilbudet i kommunen bør gjenspeile befolkningssammensetningen i kommunen. Det er to 
befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Tilbud og tjenester til barn 
og unge samt eldreomsorg utgjør ca. 80 prosent av kommunens samlede budsjett. Det betyr at det er en 
umulig oppgave å øke ressurser på ett av disse områdene vesentlig, uten at det går på bekostning av det 
andre. Når driften er for høy, så vil ett eller begge områdene rammes når det skal kuttes. 
Befolkningsutviklingen i Fauske viser at andelen eldre vil øke vesentlig den neste 10-årsperioden. Når 
andelen eldre øker, så øker også tjenestebehovet for denne gruppen. I følge befolkningsprognosene for 
den neste 10-årsperioden, vil antallet barn og unge holde seg relativt stabilt på dagens nivå. Det skal 
altså leveres tjenester til det samme antallet barn og unge.  
 
Når Fauske kommune nå er i en situasjon med ressursknapphet er det viktig å ta med seg at antallet 
barn og unge har falt med ca. 200 personer de siste årene, uten at tjenesten har vært skalert ned 
tilsvarende. En reduksjon på så mange elever i skolen innebærer betydelig lavere overføringer fra 
staten, og vi snakker om et beløp i størrelsesorden 20 mill. kr per år. Når antallet elever har falt, uten at 
tjenesten er redusert tilsvarende, så har utgiftene per elev i skolen økt. I realiteten har andre 
driftsområder «subsidiert» skole med overføringer fra staten som er generert av andre 
befolkningssegmenter. På denne bakgrunn ser rådmannen behovet for å levere en mer effektiv og 
strømlinjeformet tjeneste for kommunens barn og unge. Det er derfor riktig å allerede nå foreslå grep 
for å redusere ressursbruken i skole- og oppvekstsektoren så raskt som mulig. Samtidig skal man i en 
situasjon der driftsnivået må nedskaleres betydelig, være i stand til å levere pleie- og omsorgstjenester 
til stadig flere eldre. Behovet for strukturelle endringer er dermed påtrengende også i denne sektoren.  
 



Omstillingen av Fauske kommune må bygge på befolkningsutviklingen og optimalisering av 
utgiftsdriverne for kommunal tjenesteproduksjon (økt effektivitet/produktivitet, endret struktur og/eller 
endret nivå/terskel for tildeling av tjenester). Målet er økonomisk stabilitet og bærekraft også for 
kommende generasjoner i Fauske. Nedenfor følger en gjennomgang av rådmannens forslag til 
utredningsområder innenfor hvert enkelt samhandlingsområde. Basert på resultatene fra disse ulike 
utredningene vil rådmannen komme med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske 
kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden.  
 
Rådmannen poengterer at disse utredningene må ses i sammenheng dersom den økonomiske effekten 
skal bli tilstrekkelig. Det er derfor viktig at alle utredninger gjennomføres parallelt i forkant av 
rådmannens endelige anbefaling til kommunestyret. Den totale pakken av utredninger som presenteres 
nedenfor vil gjøre Fauske kommune i stand til å redusere driftsnivået i størrelsesorden 20–25 mill. kr, 
som er nødvendig for å harmonisere utgiftsnivået med disponible inntekter.  
 
 
5.          Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet 
 
5.1          Forslag til utredningsområder – Helse og omsorg 
 
Antallet eldre i Fauske kommune vil øke kontinuerlig frem til 2040. Med økt antall eldre kan en forvente 
økt behov i befolkningen for pleie- og omsorgstjenester. Tilgangen på kvalifisert helsepersonell er 
knapp. Økt behov og relativ minking i tilgangen på kvalifisert og kompetent helsepersonell både 
nasjonalt og lokalt, tilsier store tilpasninger i helse-, pleie- og omsorgstjenestene til en ny virkelighet. 
Det er ingen signaler eller praktisk politikk fra sentrale myndigheter som tilsier økning i 
rammeoverføringene til kommunene pga. en aldrende befolkning. Pleie- og omsorgstjenestene må 
derfor også tilpasses de økonomiske rammebetingelsene kommunen kan forvente i årene fremover. 
Kommunen må altså være forberedt på å levere mer pleie- og omsorgstjenester for de midlene vi har til 
disposisjon.  
 
Pleie- og omsorgstjenestene er mangeartede. For å kunne håndtere et økt antall eldre mennesker best 
mulig og med verdighet, må vi rette innsatsen mot å sørge for at alderdommen blir mest mulig 
sykdomsfri. I tillegg må vi ha en innsats mot å styrke tjenestene som legger til rette for at befolkningen 
skal kunne leve med sine kroniske sykdommer best mulig. Styrking av forebyggende, 
forbedrende/helende og bevarende tjenester er helt essensielt skal vi nå våre målsettinger om en verdig 
og innholdsrik alderdom med et godt sosialt liv. 
 
Økt volum på tjenestene må skje med minst mulig ressursinnsats og med høyest mulig kvalitet. 
Hjemmebaserte tjenester og tjenester som støtter opp om det å kunne leve så gode liv som mulig hele 
livet, er tjenester som fra et faglig ståsted må styrkes. En styrket hjemmebasert omsorg vil gi flere 
personer mulighet til å bo godt hjemme lenger. En styrket hjemmetjeneste vil utsette behovet for 
institusjonsplass, og kanskje også bidra til at det ikke oppstår noe behov for institusjonsplass i løpet av 
livet. For hver ny institusjonsplass som etableres, så øker kommunens driftsutgifter med minst 1 mill. kr. 
Fauske kommune har ikke økonomi til å drifte det antall institusjonsplasser vi har per dags dato. 
Kommunen har heller ikke mulighet til å styrke hjemmetjenesten uten å gjøre grunnleggende 
strukturelle endringer. Hjemmetjenesten kan driftes med lavere ressursbruk både når det gjelder 
personell og penger sammenlignet med institusjon, slik at vi med samme personell og til samme 
utgiftsnivå, kan yte nødvendige pleie- og omsorgstjenester til flere. Å lykkes med denne omstillingen av 
pleie- og omsorgstjenesten i Fauske kommune er særdeles viktig hvis vi skal være i stand til å håndtere 
et stadig økende antall innbyggere i aldersgruppen 80 år eller eldre. Økonomien i Fauske kommune er 
ikke robust nok til å tåle at det ikke gjøres strukturelle endringer i hvordan vi leverer eldreomsorg. Hvis 
vi skal ha håp om å løse de langsiktige utfordringene vi står overfor innenfor eldreomsorgen, så må 



endringer gjøres så raskt som mulig mens vi har noe handlingsrom igjen.  
 
Det langsiktige målet er å etablere bedre demensomsorg i egnede lokaliteter. Dersom vi skal ha 
mulighet til å få det til innen det antatte behovet for pleie og omsorgstjenester når sin topp etter 2025, 
så må vi allerede fra 2019 gjøre strategiske valg som setter Fauske kommune i posisjon til å løse denne 
utfordringen. Problemet kommer til å øke for hvert år det ikke skjer en styrking av de forebyggende, 
rehabiliterende og hjemmebaserte tjenestene. Bruk av velferdsteknologi er en annen nøkkelfaktor i 
effektivisering og produktivitetsheving i pleie og omsorgssektoren. 
 
Enhetene institusjon og hjemmebaserte tjenester har det største merforbruket i 2017. Det er ikke gjort 
eller vedtatt endringer innenfor disse områdene som reduserer driftsnivået. Det er all grunn til å tro at 
ressursbruken i 2018 og årene fremover vil eskalere om en ikke setter inn relativt omfattende og 
drastiske tiltak innenfor disse tjenesteområdene. Rådmannen ønsker å gjøre en rekke grep innenfor 
disse områdene for å skaffe kontroll over situasjonen. Rådmannen ønsker å utrede ulike tiltak. Tiltakene 
kan deles inn i tre kategorier. 
 
Produktivitets- og effektiviseringstiltak: 

1. Gjennomføre arbeidsprosesskartlegginger og implementere endrede og mer effektive 
arbeidsprosesser både i hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene. Dette vil medføre 
endringer i tjenestesammensetningen og tjenesteleveranser, eksempelvis antall 
institusjonsplasser eller tidspunkt for hjelp til personlig hygiene. 

 
2. Organisatoriske endringer gjennom å innføre større avdelinger for å oppnå en større grad av 

fleksibilitet og robusthet på avdelingsnivå. 

 
Strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 
effektiviteten/produktiviteten der de viktigste er: 
 

3. Styrke korttidsavdelingen og flytte denne ut i Buen. 
4. Styrke avlastningsplasser og aktivitetstilbud til demente og finne egnede lokaler til disse. 
5. Avvikle Sagatun. 
6. Avvikle Paviljong 5, 7 og 9. 
7. Avvikle institusjonsplasser somatikk. 
8. Styrke hjemmebaserte tjenester. 

 
Tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis:  

9. Implementere helhetlig pasientforløp, herunder implementering av demenspakken. 
10. Styrke utrednings- og kartleggingskapasiteten og kompetansen. 

 
 
5.2          Forslag til utredningsområder – Oppvekst og kultur 
 
Å spare penger i kommunal sektor gjøres som nevnt ovenfor hovedsakelig på tre måter; gjennom økt 
effektivitet/produktivitet, endret struktur og/eller endret nivå/terskel for tildeling av tjenester. 
Samhandlingsområdet bør og skal ha mulighet for å gjøre endringer knyttet til alle tre områdene, og de 
anbefalte tiltakene som kan jobbes videre med de neste årene vil høre til alle kategoriene. Andelen barn 
og unge i kommunen som alle enhetene skal gi tjenester til har de siste årene vært synkende og for å få 



en mere ressurseffektiv skolesektor er det da bl.a. nødvendig å vurdere nedleggelse av skoler.  
 
 

11. Hauan skole 

En sammenslåing av elever ved Finneid og Hauan skole ville for kommende skoleår gitt et 
elevtall på totalt 112 elever. Finneid skole er bygd og dimensjonert for et elevtall på 180. 
Elevtallet ville fordelt seg på følgende måte:  
 

  
 
 

I dag er det totalt 8 klasser fordelt på skolene Hauan og Finneid. En sammenslåing av 
elevgruppene ville gitt en reduksjon i antall klasser fra 8 til 6 (5) klasser. Utgiftene knyttet til drift 
av en klasse er estimert til ca. 1,5 mill. kr slik at den totale besparelsen ved å flytte elevene knyttet 
til drift av klasser vil være ca. 3 mill. kr (4,5 mill. kr). I tillegg vil det påløpe besparelser på leie av 
grendehuset i Hauan, administrativ ressurs, driftsutgifter av skolen og fremtidige 
renoveringsutgifter m.m. Elevtallsutviklingen fremover vil ha betydning for antall klasser, og 
således betydning for om en reduksjon i driftsutgiftene vil være langvarige. Det som uansett er 
sikkert, er at en sammenslåing vil gi synergier i form av reduksjon av klasser og utnyttelse av 
ressurser i langt større grad enn det er per i dag.  
 
En følgeeffekt av et vedtak om å flytte elever fra Hauan til Finneid er at det åpner opp for å utrede 
muligheten for å flytte elevene fra voksenpedagogisk senter til de ledige skolelokalene i Hauan og 
spare ombyggingsutgifter på Vestmyra hvit. Utredes i eget punkt. 
 

Alternativet krever vedtak om å starte prosess for mulig nedleggelse av skole fra og med 
skoleåret 2019/20. 
 

12. Fådelt skole Erikstad. 

Elevtallene ved grendeskolene Hauan, Erikstad og Finneid nærmer seg en grense der man 
må vurdere å tildele ressurs etter fådelt-modellen som brukes i Sulitjelma.  
 
I dag heter det at gruppestørrelsen skal være forsvarlig. Tidligere klassedelingsregler var:  

· 24 elever sammenslåing av 2 klasser  
· 18 elever sammenslåing av 3 klasser  
· 12 elever sammenslåing av 4 klasser  

 
På Erikstad skole foregår det for tiden ombygginger for å flytte barnehagen inn i skolen, og 
når dette er gjennomført vil bygget og uteområdet stå klar for begge gruppene. 1 avdeling 
fra Vestmyra barnehage følger med de 2 avdelingene som allerede er i Erikstad barnehage 
inn i skolebygget. Elevtallet på Erikstad er som for de 2 andre grendeskolene i sentrum 
under 60 elever og det vil være mulighet for sammenslåtte klasser av samme modell som 
for Sulitjelma og tidligere Kosmo skole. Antatt besparelse årlig på 1 mill. kr. 



 
13. Flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole 

Forutsetter nedleggelse av Hauan skole. Voksenpedagogisk senter trenger lokaler egnet for 
skoledrift, og det vil i så fall Hauan skole representere. Lokalene kan dermed tas i bruk med 
minimale endringer. Besparelse for kommunen på leieutgifter på 0,65 mill. kr årlig samt 
tilsvarende utgifter til renhold, vedlikehold, brøyting osv. Flytting til Hauan skole gir på 
lengre sikt også lavere investeringsutgifter ved at en slipper ombyggingsutgifter av Vestmyra 
barnehage hvit når denne ikke er i barnehagens bruk lengre. Vestmyra barnehage hvit kan 
avhendes fra kommunens portefølje og gi inntekt. 
 

14. Færre klasser på voksenpedagogisk senter. 

Bosetting av færre flyktninger i 2018 og en fortsettelse av en slik praksis også i 2019 og 
påfølgende år, vil medføre behov for færre klasser ved voksenpedagogisk senter. Høst 2019 
reduseres dette fra 6 til 4 klasser, og det vil ved fortsatt redusert bosetting være naturlig 
med ytterligere reduksjon fra høst 2020. En klasse regnes å utgjøre en utgift på 1,5 mill. kr 
per år. 
 

15. Reduksjon i lærertetthet. 

Strukturendringer som gir større elevgrupper, og bedre fagkompetansemiljøer sikrer at flest 
mulig elever får tilgang til å motta undervisning av de lærerne som har best formell 
kompetanse for det. Det vil kunne gi økt kvalitets- og resultatheving med færre ressurser.  
 
Et annet alternativ vil være å redusere lærertetthet, enten som tiltak alene eller som tillegg 
til andre tiltak. Ressursene i skole går hovedsakelig til lønn, og ved å sette ned faktor for 
tetthet vil man ta ned ressursen i hvert enkelt klasserom. Størrelsen på besparelsen vil være 
avhengig av hvor mange stillinger kommunen er avhengig av å redusere med. Hvert årsverk 
gir i gjennomsnitt en besparelse på 0,75–0,80 mill. kr. 
 

16. Færre tjenester, lavere tjenestetilbud eller økte inntekter 

Alle enhetene har jobbet med prosjektet og gått kritisk gjennom egen drift og sett på tiltak 
for å omorganisere, jobbe smartere og om tjenestene er riktig dimensjonert. Innenfor dette 
punktet ser vi flere muligheter som på kort og lengre sikt vil kunne enten gi besparelser, 
eller tilføre kommunen økte inntekter. Disse vil det jobbes med inn mot budsjettarbeidet for 
2019 og kontinuerlig i driften fremover 2018. Listen under gir eksempler på noen av 
tiltakene som vil ses nærmere på: 

· SFO i større grad til selvkost. Kommunen betaler mellom 4 og 5 mill. kr årlig for SFO-
tilbudet som gis. Dette har sammenheng med ressurstilgang, antall SFO-enheter og 
betalingssatser. 

· Sentralisering av bibliotektilbudet i kommunen og økt satsing på fjernlån. 
· Ytterligere reduksjon i tilbudet som gis gjennom kulturskolen. 
· Redusert åpningstid Fauskebadet og Sulitjelma bad. 
· Brukerbetaling for leie av idrettsanlegg også for barn og unge. 
· Effektivisering av tilbud gjennom opprettelsen av Familiens hus. 
· Mobilisere frivilligheten i større grad i årene fremover for å supplere i forhold til noen 

tjenester som tilbys i dag, men som ikke er avhengig av utførelse av fagpersonell. 

 



 
5.3          Forslag til utredningsområder – Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

17. Salg av kommunal bygningsmasse 

Hvilke kommunale eiendommer som er i bruk avhenger i stor grad av beslutningene som fattes 
innenfor Oppvekst og kultur samt Helse og omsorg. Flere av de betraktningene som gjøres i dette 
avsnittet er dermed betinget av at det er fattet beslutninger på andre områder.  

 
Ved en eventuell nedleggelse av tjenester vil det være forbundet utgifter med å ha bygg uten 
regulær drift. Forfall vil øke og behovet for påkostninger i forhold til vedlikehold vil øke i de 
nærmeste årene. Bygg uten kommunal drift bør derfor bygg selges så raskt som mulig hvis de ikke 
har alternativ anvendelse for kommunen. Salgssum er ikke taksert, men forsiktig stipulert basert 
på erfaringstall i markedet. Endelig taksering vil gi et mer korrekt anslag på salgssum. Årlige FDVU-
kostnader er beregnet etter areal, og vil bli en fremtidig årlig besparelse. Mulige salgsobjekt 
fremgår i tabellen nedenfor.  

           

 
 

Hvis voksenpedagogisk senter flyttes til Hauan skole kan altså Vestmyra barnehage hvit selges. Det 
innebærer også en besparelse på investeringsbudsjettet ved at bygget ikke må renoveres. 
Ombygging av Vestmyra barnehage hvit til voksenpedagogisk senter er beregnet til kr 
16 187 500,– inkl. mva. (ref. vedtak i K-sak 052/17). Årlige besparelser FDVU-kostnader er kr 
804 195,–.  

 
18. Salg av kommunale boliger 

Fauske kommune har tjenester som ikke er lovpålagt, herunder blant annet å eie kommunale 
boliger. Fauske kommune har i dag 57 borettslagsleiligheter og 32 selveide boenheter i eie. Et 
eventuelt utsalg av kommunale boliger over en tid vil gi en anslagsvis salgsinntekt i 
investeringsregnskapet på 42–50 mill. kr.  

 
19. Færre tjenester, lavere tjenestetilbud eller økte inntekter 

Alle enhetene har jobbet med prosjektet og gått kritisk gjennom egen drift og sett på tiltak 
for å omorganisere, jobbe smartere og om tjenestene er riktig dimensjonert. Innenfor dette 
punktet ser vi flere muligheter som på kort og lengre sikt vil kunne enten gi besparelser, 
eller tilføre kommunen økte inntekter. Disse vil det jobbes med inn mot budsjettarbeidet for 
2019 og kontinuerlig i driften fremover 2018. Listen under gir eksempler på noen av 
tiltakene som vil ses nærmere på: 

· Utvidelse av tilvisningsavtaler som ikke koster kommunen noe. 
· Kommunal virksomhet ut av leide bygg.  
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rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/7021     
 Arkiv sakID.: 18/719 Saksbehandler: Irene Larssen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
013/18 Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018 
058/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026 
Mestring og mulighet - hele livet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg og sosial 2018 - 
2026 vedtas. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg og sosial 2018 - 
2026 vedtas. 

 
Vedlegg: 
08.05.2018 Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026 1380758 

08.05.2018 Vedlegg 1. Resultat dialogkafe ansatte helseomsorg (80392) 1380759 

08.05.2018 Vedlegg 2. Resultat Dialogkafe ansatte NAV (80393) 1380760 

08.05.2018 Vedlegg 3. Invitasjon til innbyggere. Temamøte 1 og 2 (80394) 1380761 

08.05.2018 Vedlegg 4. Invitasjon innbyggere. Temamøte  3 og 4 (80395) 1380762 

08.05.2018 Vedlegg 5. Presentasjon hverdagsmestring framtiden (80396) 1380763 

08.05.2018 Vedlegg 6. Framtidens hjemmebaserte omsorg ved  Solrunn Holm (80397) 1380764 

08.05.2018 Vedlegg 7. Referat fra folkemøte. Fremtidens hjemmebaserte tjenester 
(80398) 

1380765 

08.05.2018 Vedlegg 8. Referat fra folkemøte. Arbeid, ungdom og sosiale tjenster 
(80399) 

1380766 

08.05.2018 Vedlegg 9. Folkemøte Fauske 15.06.17 Klaus Amundsen (80405) 1380767 

08.05.2018 Vedlegg 10. Foredrag Fauske 15.06.17 Klaus Amundsen (80400) 1380768 

08.05.2018 Vedlegg 11 Referat fra folkemøte. Fremtidens demensomsorg (80402) 1380769 

08.05.2018 Vedlegg 12. Presentasjon Frivillighet. Verdighetssentret (80403) 1380770 

08.05.2018 Vedlegg 13 Folkehelsa i Fauske - oversiktsdokument 2016 (80404) 1380771 

08.05.2018 Vedlegg 14. Høringutalelse Råd for Likestilling av funksjonshemmende 1380772 

08.05.2018 Vedlegg 15. Høringsutalelse Eldreråd 1380774 

08.05.2018 Vedlegg 16. Høringsutalelse Fauske ungdomsråd 1380775 
 
 
Saksopplysninger: 
 



Kommunestyret vedtok 15.12.2016 ny kommunal planstrategi for Fauske kommune 2017-2026 med 
revidering av planen «Aktive helse- og omsorgstjenester fram mot 2020». Sosialfeltet var ikke 
innarbeidet tilstrekkelig på overordnet nivå i noe planverk. For å skape en større helhet er nå sosialfeltet 
tatt med inn i ny kommunedelplanen for helse, omsorg og sosial. 
Planprogrammet for ny kommunedelplanen ble behandlet i helse- og omsorgsutvalget den 20.01.17. 
Deretter ble det lagt ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
I arbeidet med kommunedelplanen ble det valgt å gjennomføre en bred involvering både for ledere, 
ansatte og innbyggere.Tjenestene i helse-, omsorg og sosial sektoren er i stor grad styrt av lovverk og 
nasjonale føringer. Kommunedelplanen er utformet innenfor disse rammene.  
Kommunedelplanen for helse, omsorg og sosial 2018-2026 har tittel: «Mestring og mulighet – hele 
livet». Planen angir de overordnede utfordringer og valg de neste  
årene.  
 
Helse – og omsorgsutvalget vedtok den 07.03.18 å legge kommunedelplanen ut til høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker. Ved  høringsfristens utløp er det kommet inn tre uttalelser til planen. Uttalelsene er fra 
eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsrådet. 
 
Uttalelsene er gjennomgått av arbeidsgruppen for helse, omsorg og sosialplan i møtet den 02.05.18. 
Deler av uttalelser fra eldrerådet er tatt med under punkt 5.5 og punkt 5.8. Øvrige uttalelser fra 
eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og uttalelser fra ungdomsrådet skal tas med i det 
videre arbeidet med tiltaksplaner. 
 
Planen mestring og muligheter – hele livet. Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial med 
høringsutalelser behandles i helse- og omsorgsutvalget 23.mai før endelig behandling i kommunestyret.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Sammendrag og avgrensninger   
  

Kommunedelplanen angir de overordnede strategiene for hvordan samhandlingsområdet helse-, omsorg 

og sosial i Fauske kommune skal møte de utfordringene som forventes i de kommende årene. Dette 

omfatter tjenester som blant annet er forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om 

sosiale tjenester og lov om folkehelsearbeid.  

Sammendrag  
Utfordringene helse-, omsorg og sosialtjenestene i kommunen står overfor er mange og sammensatte, og 

de økonomiske rammene er stramme. Det vil kreve nytenkning og innovative løsninger. Antall eldre i 

befolkningen vil øke, flere unge får psykiske helseplager, rus er et problem for noen innbyggere. En 

rekke sykdommer har sammenheng med innbyggernes livsstil. Samhandlingsreformen fører til at 

kommunen får flere og mer komplekse helse-, omsorg- og sosiale oppgaver innen alle aldersgrupper.   

Det er og vil fortsatt være en utfordring for kommunen å rekruttere og beholde personell med riktig 

kompetanse. I møte med fremtidens utfordringer innen helse, omsorg og sosial blir det nødvendig å 

gjøre mer enn å utvide eller effektivisere dagens tjenestenivå.   

Ressursinnsatsen dreies mot mer helsefremming, forebygging og tidlig innsats for å unngå at 

enkeltindivider eller grupper får plager som begrenser eller ødelegger for et godt liv. På samme tid må 

innbyggerne selv være fysisk og sosialt aktive og ta ansvar for egen helse.   

Enkeltindividers familie og frivillige nettverk vil være viktige samarbeidspartnere for kommunen i 

løsning av helse-, omsorg- og sosiale oppgaver. Innbyggernes behov er sammensatte og det er bruk for 

for et mangfold av bomuligheter for at den enkelte skal kunne leve selvstendig i egen bolig. Det vil være 

nødvendig med samarbeid mellom kommune og private aktører innen flere områder for å kunne møte 

den enkeltes behov. Forebyggings- og rehabiliteringsideologi skal prege alle helse-, omsorg og sosiale 

tjenester. Planen har lagt fire sentrale overordnede strategiske perspektiv til grunn for valg av mål og 

strategier:   

1. Tidlig innsats. - Tidlig innsats er handlinger på tidligst mulig tidspunkt.   

2. Aktiv brukerrolle. - Fremtidens brukere vil ha ønske om å medvirke i enda større grad enn i 

dag.  

3. Kunnskapsbasert praksis og kvalitet. - Kunnskap skal prege alle tjenesteområder.   

4. Innovasjon. - Innovasjon handler om å finne nye og alternative løsninger.  

  

Avgrensninger  
Planen beskriver tjenester og aktiviteter innen helse-, omsorg- og sosialområdet på et overordnet nivå. 

Kommunen har et ansvar for at helseperspektivet tas inn i all planlegging og i alle beslutninger. Hvordan 

by- og boligområder planlegges, hvordan skole og barnehage drives og tilgang til kulturtilbud for alle 

grupper er avgjørende for trivsel, aktivitet og sosialt nettverk. Dette er områder som i mindre grad 

omhandles i denne kommunedelplanen, de behandles hovedsakelig i kommuneplanens samfunnsdel og i 

andre kommunale planer.     
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2. Bakgrunn og rammer for planen  
  

2.1 Forankring og involvering  
  

Forankring  

Kommunestyret vedtar 15.12.2016 ny kommunal planstrategi for 

Fauske kommune 2017-2026 med revidering av planen «Aktive helse- 

og omsorgstjenester fram mot 2020». Sosialfeltet er ikke innarbeidet 

tilstrekkelig på overordnet nivå i noe planverk. For å skape en større 

helhet innenfor samhandlingsområdet tas nå sosialfeltet inn i denne nye 

kommunedelplanen. Kommunedelplanen angir overordnet utfordringer 

og valg de neste årene.   

Planen revideres hvert 4. år. Gjennom kommunens årlige budsjett og 

4årige handlingsprogram vil strategiene i planen  konkretiseres i mål og 

tiltak basert på nasjonale føringer og lokale vedtak.   

  

Arbeidsgruppen og intern forankring  

I arbeidet med kommunedelplanen ble det valgt å gjennomføre en bred involvering i utarbeidelsen av 

planen både for ledere, ansatte og innbyggere. Lederne har en avgjørende rolle i endringsarbeid. 

Eierskap til planen hos ledere og ansatte er viktig for å gjennomføre de veivalgene planen legger opp til.   

Arbeidsgruppen består av kommunalsjef for samhandlingsområdet helse, omsorg og sosial, enhetsledere fra 

helse, NAV, hjemmebaserte tjenester og institusjon, to fagutviklingssykepleiere fra samhandlingsområdet 

helse-, omsorg- og sosial  og folkehelserådgiver. I tillegg er hovedtillitsvalgt og verneombud invitert inn på 

enkelte  møter.  

Styringsgruppen er rådmannens ledergruppe.   

Helse – og omsorgsutvalget er  gitt orientering og anledning til innspill underveis.   

Eldrerådet og rådet for likestillling har fått informasjon underveis.  

  

Involvering av ansatte  

• Informasjon og drøfting på personalmøter i helse, omsorg og sosial.  

• Dialogkafe med HMS grupper innen helse og omsorg. Vedlegg 1.  

Tema:  

1. Sammen med bruker pasient og pårørende.  

2. En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste.  

3. Moderne lokaler og boformer.  

4. Den nye hjemmetjenesten.  
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• Dialogkafe med ansatte sosial. Vedlegg 2.  

Tema:   

1. Hvem er morgendagens brukere av NAV og sosiale tjenester?  

2. Hvordan bør kommunen utvikle sine tjenester for å få flere i arbeid?  

3. Hvordan kan kommunen på best mulig måte forebygge sosiale forskjeller og 

utenforskap?  

  

Involvering av innbyggere   

Innbyggerne i kommunen ble invitert til fire ulike dialogmøter, møtene foregikk i juni og september. Alle 

kommunestyremedlemmer og vararepresentanter ble spesielt invitert. Møtene ble annosert i Avisa 

Nordland, Saltenposten og sosiale media. Vedlegg 3. og 4.  

Alle fire møter startet med foredrag, deretter var det lagt opp til debatt og innspill til den nye planen. Team:  

1. Fremtidens hjemmebaserte tjenester. Vedlegg 5, 6 og 7.  

2. Fremtidens demensomsorg. Vedlegg 9, 10 og 11.  

3. Arbeid, ungdom og sosiale tjenester inn i fremtiden. Vedlegg 8.  

4. Frivillighet i fremtidens eldreomsorg. Vedlegg 12.  

  

Eldrerådet og Rådet for likestilling for funksjonshemmende er informert og orientert underveis.  

Planen legges ut på offentlig høring med 6 ukers høringsfrist etter møte i helse- og omsorgsutvalget 7. 

mars.  
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2.2 Kommunale styringsdokumenter  
  

Kommunedelplan er nivået mellom kommuneplanens 

samfunnsdel og kommunens handlingsprogram. 

Kommunedelplanen skal utdype verdier og gi 

langsiktige mål for samhandlingsområdet. Tema- og 

fagplaner  er planer på fagområder der det gis spesifikke 

statlige føringer, eller hvor det, av ulike årsaker, er 

behov for en spesiell innsats. Det vil også være behov 

for konkrete planer innen spesifikke områder som er 

nødvendige for å oppfylle kommunedelplanen sine   

målsettinger.  

  

Kommuneplanens samfunnsdel:  

Kommuneplanen 2011-2025 har visjonen;  

«Fauske - folkehelsekommunen der alle trives» og beskriver hvordan kommunen skal videreutvikles 

gjennom målbevisst satsing.   

Kommuneplanens overordnet mål fram mot år 2025 er;   

Sammen skal vi videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er; god folkehelse, 

gode tjenester, vekst i næringslivet og vekst i folketall.   

  

Folkehelsa i Fauske  

Oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer (Folkehelsa i Fauske), ble behandlet av 

kommunestyret 14.12.2016.1 Basert på framlagt statistikk for Fauske, lokal fagkunnskap på tvers i 

organisasjonen samt forskningsbaserte påviste sammenhenger, er det identifisert ulike 

folkehelseutfordringer i Fauske kommune. Utfordringene er sammensatte og påvirker hverandre 

gjensidig. Se vedlegg 13.   

  

Andre kommunale planer  

Planen «Aktive helse – og omsorgstjenester i Fauske frem mot 2020» erstattes nå av kommunedelplan 

for Helse, omsorg og sosial 2018-2025. Øvrige planer som berører området helse, omsorg og sosial er 

økonomiplan, kompetanseplan, alkoholpolitisk plan, boligsosial handlingsplan og samhandlingsplan for 

oppvekst og kultur.  

  

  

  

  

                                                      
1 Folkehelsa i Fauske. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2016  

Kommuneplanens samfunnsdel   

  

Kommunedelplan   

  

Handlingsprogram   

  

Tema  –   og fagplaner   
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2.3 Nasjonale føringer  
  

Tjenestene i helse-, omsorg og sosial sektoren er i stor grad styrt av lovverk og nasjonale føringer. 

Kommunedelplanen er utformet innenfor disse rammene.   

  

Samhandlingsreformen   

St. meld nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen (Rett behandling - på rett sted - til rett tid) legger opp 

til en ny kommunerolle og legger føringer for hvordan kommunene skal tilrettelegge tjenestene til beste 

for brukerne og samtidig legge til rette for bærekraftig utvikling. Dette utfordrer fremtidens helse- og 

omsorgstjenester. Samhandlingsreformen ble iverksatt 01.01.12.   

  

Lov om folkehelsearbeid   

Loven gjenspeiler de grunnleggende  

prinsippene for folkehelsearbeid «Helse i  

alt vi gjør» (Health in All Policies) og  

skal sørge for at kommunene har oversikt  

over helsetilstanden i befolkningen og 

faktorer som påvirker helse. Dette skal  

være grunnlag for all kommunal 

planlegging.Loven skal sikre at 

folkehelse prioriteres.  

  

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester   

Loven gjelder for kommunen og private som har avtale med kommunen (hvis ikke annet følger av loven). 

Loven sier at helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og 

tilpasset den enkeltes behov.   

  

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen(sosialtjenesteloven)  

Loven har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. I 

dette ligger det at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremme overgang til arbeid, 

sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Det handler også om å delta til at utsatte barn og unge 

og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud og bidra til likeverd, likestilling og 

forebygge sosiale problemer.  

  

Lov om pasient- og brukerrettigheter   

Pasient og bruker har rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjenester og 

tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med disse.   

  

«Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste 

ressurs. Det er et stort potensiale å fremmme helse og 

forebygge sykdom og for tidlig død. Det er et 

samfunnsansvar å bidra til god helse i hele befolkningen. 

Hvordan vi utvikler samfunnet vårt har stor betydning 

for helsen til hver og en av oss, og ikke minst for 

hvordan helsen er fordelt i befolkninge.» 
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Morgendagens omsorg   

Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg omtales som en 

mulighetsmelding til omsorgsfeltet hvor man leter etter nye måter å løse 

omsorgsoppgavene på.   

Morgendagens omsorg skal først og fremst gi helse- og omsorgstjenestens 

brukere nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for 

sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse. Den skal også gi grunnlag 

for å videreutvikle det faglige arbeidet for de som trenger assistanse.  

  

  

NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet  

Meld.St.33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet drøfter 

strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og 

velferdsforvaltningen.. NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal 

komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til 

å tilpasse tjenestene til brukernes behov.   

  

  

Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt 

produktivitet   

Meld.St.27 (2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere 

hverdag og økt produktivitet Meldingen presenterer regjeringens 

overordnede politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste i 

forhold til spesielt produktivitet, omstilling og effektivisering.   

Regjeringens IKT-politikk har i lys av dette to hovedmålsettinger; en 

brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning og verdiskaping og deltakelse for 

alle.   
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2.4 Velferd for enkeltmennesker og økonomiske rammer  
  

 

Hovedintensjonen i fremtidig omlegging av helse-, omsorg- og 

sosialtjenestene handler om velferd for enkeltmennesket. 

Omleggingen skal først og fremst bidra til at brukere av 

tjenestene gis ”nye muligheter til å klare seg selv bedre i 

hverdagen til tross for sykdom, problemer eller 

funksjonsnedsettelse” (Morgendagens omsorg 2012-2013).   

Mulighet for et mer selvstendig liv og mestring av hverdagen er god velferd for enkeltmennesker. 

Kostnadene i sektoren vil øke kraftig i årene som kommer dersom tjenestene gis på samme måte som i 

dag. Det må velges retninger for tjenestene som reduserer veksten i kostnadene for å sikre en økonomisk 

bærekraftig utvikling. Dette danner rammene for planarbeidet. De økonomiske rammene blir betydelig 

strammere i planperioden. Tilgangen på kvalifisert personell reduseres. Gjennom nytenkning, 

kvalitetsutvikling og tverrfaglig samarbeid er det et mål å sikre en god faglig og økonomisk bærekraftig 

tjenesteproduksjon. Tiltak i handlinsdelen kapittel 5.0, må gis økonomikse rammer i kommende 

budsjetter og økonomiplaner.  

  

  

2.5 Forventninger   
  

 

Innbyggere, brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner  

har forventninger til kommunen. Disse kan strekke seg 

utover kommunen har plikt til å stille opp med.  

ansvar for selv.  

 

 

 

Kommunen har plikt til å sørge for at det gis nødvendig 

helsehjelp og at tjenestene som ytes skal være forsvarlige.  

Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- 

og omsorgstjenesteloven. Aktiv deltakelse fra brukere og pårørende i prosesser knyttet til utforming av 

tjenestetilbudet, individuelle behov, tildelingskriterier og serviceerklæringer danner rammene for 

hvordan kommunen definerer begrepet nødvendig helsehjelp og vil bidra til å avklare forventninger.

Det må skapes realistiske 

forventninger til hva kommunen skal 

løse og hva hver enkelt av oss må 

ordne og ta ansvar for selv.  

Mulighet for et mer selvstendig liv 

og mestring av hverdagen er god 

velferd for enkeltmenneske. 
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3. Status og utviklingstrekk  
  

3.1 Befolkningsutvikling  
  

Den trenden som har vist seg de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter fremover. I 

løpet av 2015 ble for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre større enn befolkningsgruppen 0– 

15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å vokse sammenlignet med 

befolkningsgruppen 0–15 år i kommunen.  

  

Figur 1 – Befolkningsutvikling 2016-2040, 0-15 år og 67 år og eldre, middels vekst   

  

  

Befolkningsutviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i 

kommunen. Det er to befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Disse 

er befolkningsgruppene 0–15 år (barn og unge) og 67 år og eldre (eldreomsorg). Som vi ser av figurene 

så er befolkningsgruppen 0–15 år relativt stabil i hele perioden 2016–2040, mens befolkningsgruppen 

over 67 år er økende i hele perioden, uavhengig av hvilket vektscenario som legges til grunn.   

Når Fauske kommune i årene som kommer forventes å få flere eldre innbyggere sammenlignet med barn 

og unge, innebærer det at tjenestebehovet til denne gruppen vil øke. Det vil være helt avgjørende for en 

bærekraftig økonomi i kommunen at endringer i tjenestetilbudet gjennomføres med god og langsiktig 

planlegging.   
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3.2 Fremtidig tjeneste og årsverkbehov  
  

I de neste årene vil det være et økende behov for ansatte innen helse -  og omsorgstjenesten i kommunen.   

Figuren nedenfor viser nasjonale normer for årsverkbehov i 2015 og frem mort 2040.   

Den nasjonale normen viser behov for 260 årsverk i institusjon- og hjemmetjensete i 2015. Fauske 

kommunen ligger under den nasjonale normen for årsverkbehov. Pr. 31.12.17 er det 193 årsverk i den 

kommunale institusjon- og hjemmetjeneste.  

  

Figur 2 – Årsverkbehov i Fauske kommune i 2015, 2025 og 2040  
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4. Fra passiv hjelp til aktiv mestring – strategiske 
perspektiver  

  

Fremtidens helse-, omsorg- og sosialtjenester bygges opp rundt 

enkeltindivitets ansvar for egen helse og omsorg. Kommunal 

tjenester skal støtte opp under og forsterke ansvaret.   

Det må være tilrettelagtt for en samfunnsutvikling som styrker 

innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for 

helse, trivsel og mestring. Dette har på kort og lang sikt stor 

betydning for folks helse.   

Forebygging og tidlig innsats er i dag et viktig prinsipp for all 

tjenesteutvikling, uavhengig av alder eller målgruppe. Det handler 

om velferd for enkeltmennesker.   

  

  

Helse-, omsorg- og sosialetjenester tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser. Kommune har allerede 

innført forebyggende hjemmebesøk, hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og har hukommelsesteam 

som en del av sitt tjenestetilbud. Disse nye måter å arbeide på vil danne hjørnesteinen i de fremtidige 

hjemmebaserte tjenester.  

  

Det er avgjørende at kunnskapsbasert praksis og kvalitet og innovasjon preger utviklingen av alle 

tjenesteområder.   

 

 

En endring «fra passiv hjelp til aktiv 

mestring» vil først og fremst kreve 

omprioritering av ressurser, ikke at ressurser 

nødvendigvis tilføres tjenesteområdene. I 

tillegg vil de endringsprosesser planen legger 

opp til stille store krav til ledelse og 

kompetanse.   

  

  

 

  

 

 

  

Planen legger fire strategiske perspektiv til grunn 

for valg av mål og strategier: 

1. Tidlig innsats 

2. Aktiv brukerrolle 

3. Kunnskapsbasert praksis og kvalitet 

4. Innvovasjon 
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4.1 Tidlig innsats  
  

Tidlig innsats er handlinger på tidligst mulig tidspunkt  

 for å unngå at et problem oppstår  

 når et problem har oppstått/ blitt avdekket 

  

Tidlig innsats handler også om samarbeid mellom tjenester  

innad i samhandlingsområdet helse, omsorg og sosial og mellom samhandlingsområdene, og utvikling 

av tjenester i samarbeid med andre.   

Tidlig innsats er en innovativ tilnærming som skal utfordre tilvente måter å tenke og handle på. Tidlig 

innsats handler også om prioritering.   

  

  

4.2 Aktiv brukerrolle  
  

Den veksten som ventes i helse-, omsorg 

og sosialtjenestene de kommende årene, 

må organiseres slik at den bygger opp 

under og utløser ressurser hos brukerne 

selv, deres familie og sosiale nettverk i 

nærmiljøet, organisasjoner og 

lokalsamfunnet.  

Utfordringene i tiårene som kommer kan 

ikke overlates til de kommunale helse-, 

omsorg og sosialtjenestene alene.  

Innbyggerne må ta det betydelig ansvar.  

 

 

Brukermedvirkning og brukerstyring   

God tjenestekvalitet skapes gjennom dialogen mellom bruker og tjenesteutøver, og medvirkningen 

innebærer først og fremst at brukerens erfaring benyttes for å kunne gi best mulig hjelp.   

Fremtidens brukere vil ha ønske og forventning om å medvirke i enda større grad enn i dag. 

(Morgendagens omsorg, 2012-2013).  

Pasienter og brukere har lett tilgang på informasjon og god kunnskap om helsefremmende og 

forebyggende tiltak, ulike tjenester og fagområder. Det medfører at fremtidens brukere i større grad kan 

ta ansvar for egen helse og der skjer en overgang fra brukermedvirkning til brukerstyring med reell 

innflytelse på tjenesten.  

Når et problem er oppstatt eller blitt 

avdekket er målet å sikre hjelp på et 

tidlig stadium. 
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Pårørende og familienettverk   

Pårørende legger ned et stort antall årsverk i omsorgsarbeid. Dette arbeidet 

er verdifullt. Pårørende vil være en viktig fremtidig ressurs. Erfaring viser 

at pårørende og familie ønsker å gjøre en omsorgsinnsats. Den enkelte er 

avhengig av denne innsatsen, og kommunen må understøtte dette.   

Tilrettelegging av forhold som gir pårørende mulighet for å yte denne 

omsorgen vil prege tjenestetilbudet.  

Kommunen må finne gode og systematiske tiltak å samarbeide med 

pårørende på. Det kan være ulike trygghetsskapende tiltak som 

dagaktivitetstilbud, avlastningstilbud og pårørendeskoler.  

  

  

Frivillighet   

Folkehelseloven gir kommunene ansvar for å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Det brede 

tilbudet av aktiviteter gjør at frivillig sektor utpeker seg som medspillere innen et stort område. Frivillige 

organisasjoner gjør en stor innsats, og mange av disse driver tjenestetilbud i samarbeid med, eller som 

supplement til de offentlige tjenestene.   

Kommunen har lang tradisjon for samarbeid med 

frivillige organisasjoner og frivillige personer. Pensjonister  

vil i større grad enn tidligere utgjør en ressurs i det frivillige 

arbeidet. All frivillighet vil være viktige samarbeidspartner i 

fremtiden. De skal supplere og ikke erstatte offentelige 

tjenester  

 

 

 

Private aktører   

Private aktører er viktige samarbeidspartnere for kommunen. De kan være både ideelle (non-profit) og 

kommersielle aktører. Det er mer vanlig at kommuner og private organisasjoner samarbeider om 

konkrete prosjekter.   

Innenfor området velferdsteknologi, der det er behov for bidrag innen kompetanse, økonomi og praktisk 

utprøving og erfaring, er det store muligheter for samarbeid med bl.a. private aktører.   

Samarbeid med private aktører i planlegging av fremtidige boligtilbud vil være aktuelt.   

En ser også en fremvekst av sosialt entreprenørskap. Det etableres virksomheter der hovedmålet er å løse 

et sosialt eller samfunnsmessige problem på en innovativ måte, som kan skape varige forbedringer.   

 

 

 

 

De nye folkehelseutfordringene som 

sosiale helseforskjeller, psykiske 

plager, fysis inaktivitet og ensomhet 

krever andre tilnærminger enn 

tidligere. 
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4.3 Kunnskapsbasert praksis og kvalitet  
 

Det er behov for både økt kompetanse og ny kompetanse innen flere 

områder. Rekruttering og riktig kompetanse vil være avgjørende for å 

sikre god kvalitet på fremtidige tjenester.   

Kvaliteten på tjenestene kjennetegnes ved at tjenestene oppleves 

virkningsfulle, trygge, involverer brukerne og gir dem innflytelse. På 

samme tid må tjenestene være samordnet og preges av kontinuitet, de må 

også være tilgjengelige og redelig fordelt. Ressursene må utnyttes på en 

god måte.   

Kommunen har de siste årene selv tatt initativ til å få forsket på egen 

praksis. To studier er publisert av Nordlandsforskning. En studie av 

Familiemøte og en av TIMS- Fauske.   

Kunnskapsbasert praksis og kvalitet skal prege alle tjenesteområder.   

 

4.4 Innovasjon   
 

Innovasjon er et begrep for forandring og betegner noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Det kan også 

beskrive en prosess der resultatet ikke er kjent på forhånd. Det nye som utvikles skal ikke bare være 

nyttig, men det skal også tas i bruk.   

 

Innovasjonsarbeidet i helse-, omsorg og sosial  må først og  

fremst foregå i kommunene. Mange av  

innovasjonsmulighetene oppstår i samarbeid mellom  

kommuner, kunnskaps- og forskningsmiljøer og private 

aktører. Innovasjonsarbeidet i kommunene skal bidra til  

«utvikling og innføring av velferdsteknologi, nye 

 arbeidsmetoder, nye organisasjonsformer og boformer som er tilpasset morgendagen».  

 

Nye og alternative løsninger på fremtidens utfordringer kan for eksempel finnes i vekslingsfelt mellom 

helse-, omsorg- og sosialtjenestene og spesialisthelsetjenesten, andre kommunale tjenester, familier, 

frivillige og øvrig lokalsamfunn.  

Det er et lederansvar å legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor. God innovasjonsledelse og 

kompetanse vil kunne redusere motstand mot nye løsninger og endrede arbeidsrutiner, samt bidra til at 

de ansatte er med på å utforme nye løsninger. Det er viktig å understreke at god innovasjonsledelse 

foregår i et samarbeid mellom den politiske og den administrative ledelse. Innovasjon i 

tjenesteutviklingen vil dermed føre til en forsterkning av lokaldemokaratiet gjennom nye 

samhandlingsformer mellom innbyggere, politisk ledelse og administrasjon.  

 

Innovasjon handler om å finne nye 

løsninger. 

Det skal være nytt, nyttig og nyttiggjort. 
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5. Handlingsdel – mål og veivalg i planperioden  
  

De fire strategiske perspektivene tidlig innsats, aktiv brukerrolle, kunnskapsbasert praksis og kvalitet og 

innovasjon skal prege utviklingen innen helse -, omsorg og sosial i kommunen. Denne delen av planen 

tar opp i seg de strategiske perspektivene når retningene på fremtidige helse- og omsorgstjenester 

skisseres. Hvilke overornede mål kommunen setter for de enkelte områdene, og hvordan kommunen skal 

handle for å møte de fremtidige utfordringene vil omtales i denne delen av planen.  

Fremtidige helse-, omsorg- og sosiale tjenester må gis på en annen måte enn i dag.   

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, og for å 

sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.   

Dersom en i fremtiden skal redusere forekomsten av psykiske helseplager, rusproblemer, og 

livsstilsrelaterte helseplager, må arbeidet starte med småbarnsfamilier, tidlig oppvekst og førskolealder.   

Økningen i antall eldre, og spesielt eldre med demenssykdom, er også med og danner grunnlag for 

veivalg.  Kommune legger opp til strategier som skal føre til at en større del av den kommunale 

innsatsen foregår innen det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid.  

  

Figur 3 på neste side illustrerer ”forebyggings- og mestringstrappen” (Ressurssenter for omstilling i 

kommunene, RO).   

Her vises bl.a. alle tjenestenivå fra det generelle helsefremmende arbeidet rettet mot hele befolkningen, 

til individuelt utmålte tjenester til mennesker med omfattende tjenestebehov.   

Dersom en lykkes med målrettet arbeid på hovedtrinn A, B og C, vil det gi økt velferd gjennom et mer 

aktivt og selvstendig liv for innbyggerne.   

Ressursbruken rettet mot enkelpersoner vil være økende fra hovedtrinn A mot hovedtrinn D.   

Fauske kommune legger opp til strategier som skal føre til at en større del av den kommunale innsatsen 

skyves oppover i ”forebyggings- og mestringstrappen”, mot helsefremmende, forebyggende og 

rehabiliterende arbeid.  
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Figur 3 – Skjematisk fremstilling av forebyggings-  og mestringstrappen. Ressurssenter for omstilling i kommunen 

RO.  

  

  

  

I det følgende presentres kommunedelplanens overordnede mål innenfor følgende områder:   

5.1 Helsefremmende livsstil.  

5.2 Forebyggende arbeid barn, unge og foreldre.  

5.3 Psykisk helse og rus.  

5.4 Arbeid og sosial inkludering.  

5.5 Bo trygt med tjenester.  

5.6 Bolig.   

5.7 Velferdsteknologi  

5.8 Strategisk kompetanseutvikling  

5.9 Frivillighet  

De fire strategiske perspektiver tidlig innsats, aktiv brukerrolle, kunnskapbasert praksis og kvalitet og 

innvasjon preger planens mål og hvordan kommunen skal lykkes med arbeidet.   
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5.1 Helsefremmende livsstil   

  
  

Mål  

• Legger til rette for at alle innbyggere kan være fysisk og sosialt aktive.   

• Arbeide målrettet med å gi innbyggerne økt kunnskap om livsstilssykdommer.  

  

Bakgrunn  

Helsefremmende livsstil handler om hvordan enkeltmennesket forholder seg til eget levesett i relasjon til 

eksempelvis kosthold, fysisk aktivitet, røyking, rusmidler og sosiale relasjoner til andre mennesker.   

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har god effekt på mange områder som lettere psykiske 

helseplager, muskel skjelett m.m. Fysisk aktivitet foregår ofte i grupper og gir mulighet for å bygge 

sosiale nettverk.   

Alle barnehager og skoler i kommunen er sertifisert som helsefremmende. Kommunen har et rikt idretts- 

og kulturtibud, det er tilrettelagt for turaktiviteter av ulik grad gjennom utbygging av tur- og sykkelstier.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Tjenestene som arbeider med barn unge og familie skal sammen ha en spesiell oppmerksomhet 

mot det helsefremmende arbeide og legge til rette for gode og helsefremmende tiltak.  

• Videreutvikle og styrke samarbeidet med frivilligheten for å stimulere til fysisk og sosial 

aktivitet.  

• Videreutvikle og etablere lærings- og mestringstilbud i egen regi og i samarbeid med andre 

eksterne samarbeidspartnere.  

• Utforming av bomiljø som gjør det lystbetont å utvikle en aktiv livsstil.  
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5.2 Forebyggende arbeid barn, unge og familier  

  

Mål  

 Barn og unge i Fauske skal oppleve å ha god fysisk og psykisk helse  

  

Bakgrunn  

Forebyggende arbeid for barn, unge og familier handler om å bidra til å redusere sykdom eller skader, 

og/eller risikofaktorer som bidrar til sykdom. Bedring av forutsetningene for god helse øker muligheten 

til å mestre de utfordringer og belastninger barn, unge og familier utsettes for i dagliglivet. Helsekontroll 

for barn, unge og gravide er en viktig del av det forebyggende arbeidet og kan være med å fange opp 

bistandsbehov på et tidlig tidspunkt.   

Like muligheter til deltakelse for barn unge og familier med helsemessige eller sosiale utfordringer er et 

annet viktig element for opplevelsen av god fysisk og psykisk helse. Kommunen skal ha lavterskeltilbud 

som er tilgjengelige for alle barn, unge og familier, og tjenestene skal arbeide for å fremme trivsel og 

god helse hos barn, unge og familier og styrke barn og unges oppvekstvilkår.  

Med gode rutiner for tverrfaglig samarbeid, kan familier med behov lett ledes videre i tjenesteapparatet 

og dermed få helhetlig og koordinerte tjenester. Tilsvarende kan samhandling mellom tjenestene lett 

mobiliseres når barn, unge og familier trenger rask og helhetlig hjelp. Jamfør Familiens hus.   

Ungdataundersøkelsen i ungdomskolen skal gjennomføres hvert tredje år. Denne undersøkelsen sammen 

med annet datagrunnlag gir en pekepinn på hvordan ungdom i Fauske har det. Det gir viktig informasjon 

med tanke på hvordan tjenestene bør arbeide.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Sikre at barn, unge og barnefamilier med sammensatte utfordringer får en helhetlig oppfølging når 

det kreves samarbeid på tvers av enheter og fagområder.  

• Legge til rette for at alle barn og unge skal ha de samme muligheter til deltakelse uavhengig av 

helsemessige begrensninger, personlig økonomi, eller andre sosiale forhold.  

• Foreldrestøttearbeidet skal fortsatt være en bærebjelke i kommunens folkehelsearbeid.  

• Bo- og nærmiljø er sentrale aktører i forming av et godt oppvekstmiljø, noe som er av stor betydning 

for helseutviklingen til barn og unge.  
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5.3 Psykisk helse og rus  

  
  

Mål   

• Personer med psykiske helseplager og rusproblemer skal være i utdanningsløp, arbeid eller 

arbeidsrettet aktivitet.   

• Personer med psykiske helseplager og rusproblemer har likeverdige, nødvendige og forsvarlige 

tjenester.  

  

Bakgrunn  

Med utgangspunkt i innbyggernes egne ressurser og ønsker om aktivitet og funksjon skal tjenestene 

legge til rette for mestring av psykiske helseplager og rusproblemer.  

Ressursbruken rettes mot forebygging, rehabilitering og aktivering av innbyggerens egne ressurser. 

Deltagelse i samfunnet gjennom arbeid og annen aktivitet i fellesskap med andre bidrar til å gi 

mestringsopplevelser. Det fører også i mange tilfeller til at mennesker i større grad klarer seg selv og tar 

ansvar for egen situasjon, som igjen fører til at de kan leve et selvstendig liv.  

Rusrelaterte og psykiske lidelser rammer ofte hele familien. Fokus på barn som pårørende vil ha en 

forebyggende effekt i forhold til neste generasjons helse, og legge et bedre grunnlag for livsmestring.   

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Ressursbruken dreies til forebygging, rehabilitering og ettervern  

• Økt satsning på arbeids- og arbeidsrettet aktivitet, i samarbeid med NAV og næringslivet  

• Etablere og videreutvikle aktivitets og tjenestetilbud i større deler av døgnet i gode og tilpassede 

lokaler.  
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5.4 Arbeid og sosial inkludering   

 
  

Mål   

  

• Flere i arbeid og økt innsats for inkludering av utsatte grupper i befolkningen.  

• Personer med utviklingshemming deltar i samfunnet på lik linje med andre, og lever et aktivt liv 

ut i fra egne forutsetninger.  

  

Bakgrunn  

Målet er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og 

aktiv deltakelse i samfunnet.   

Det er en prioritert oppgave å bidra til at så mange som mulig kommer i eller beholder arbeid. Arbeid 

skal være den meningsbærende aktivitet i oppfølging av personer med bistandsbehov.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Etablere og videreutvikle aktivitets, arbeidstrening og arbeidstilbud for innbyggere som faller 

utenfor det ordinære utdanninsforløp og arbeidsliv.  

• Forsterke koordineringen og samordningen av tversektorielle og brukerrelaterte tjenester   

• Styrke fattigdomsbekjempelsen spesielt gjennom forebyggende økonomiske tiltak rettet mot 

unge mennesker og familier  
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5.5 Bo trygt med tjenester  

 

  

Mål  

   

• Innbyggere som har behov for helse- og omsorgstjenester skal ha mulighet for å bo lengst mulig i 

eget hjem med størst mulig grad av selvstendighet  

• Sikre trygge og verdige tjenester til  innbyggere som har behov for heldøgns helsetjeneste i 

institusjon eller lignende boformer  

  

Bakgrunn  

Behovet for helse- og omsorgstjenester er sterkt økende. Høyere levealder gir økt forekomst av kroniske 

sykdommer. Tjenestetilbudet må derfor gjenspeile dette . Innbyggerne forventer å kunne motta 

omfattende og avanserte helse-  og omsorgstjenester som fremmer egen mestring og selvstendighet, 

både i hjemmet og i institusjon.  

Bruk av velferdsteknologi vil gi mer trygghet og heve  

betydelig for innbyggere som mottar tjenester.  

avanserte helse- og omsorgstjenester krever økt 

grad av tverrfaglig arbeid, med ny og økt kompetanse. 

  

Helse-, omsorg- og sosialtjenestene skal understøtte at innbyggerne lever et mest mulig selvstendig liv i 

egen bolig og mestre sin hverdag med økt fokus på rehabilitering/habilitering.   

  

Antall mennesker med demenssykdom vil øke med årene som kommer. Det er av stor betydning at 

mennesker som utvikler demenssykdom og deres pårørende får god oppfølging i hjemmet. Det er behov 

for trygge boligtilbud til mennesker med demenssykdom som ikke lenger kan bo i eget hjem. Botilbud 

kan være heldøgns omsorgsbolig eller plass i institusjon. Erfaring viser at de lokaliteter som kommunen 

i dag disponerer er svært dårlig tilpasset denne pasientgruppen. Bygningsmassen motiverer til lite 

aktivitet og bevegelsesfrihet. Det er lite tilgang til terapeutiske ute –og inne områder, og lokalene gir 

svak utnyttelse av fagressursene. Erfaring fra de siste årene viser at flere med langtkommen 

demenssykdom stiller økte krav til tjenestetilbudet. Dette gir utfordringer innenfor den faglige 

tilnærmingen, personalressurser og økonomi.   

 

Den beste omsorgen handler ikke bare 

om å hjelpe.det handler også om å sette 

folk i stand til å klare eg selv.  
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Slik Fauske lykkes med arbeidet  

• Sikre og videreutvikle tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og kompetanse i alle deler av tjenesten, 

herunder:  

o høy andel korttidsplasser med variert tilbud 

o heldøgns omsorgsboliger   

o utvidet dag- og aktivitetstilbud  

• Innføre helhetlige pasientforløp med felles forståelse, standarder og verktøy for å sikre 

koordinerte og tverrfaglige tjenester.  

• Kulturendring med fokus på medbestemmelse og ansvar for eget liv.  
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5.5 Bolig  

  

  

Mål   

  

• Sentrumsnære boliger som er tilrettelagt med fremtidens velferdsteknologiske løsninger.  

• Etablering og ferdigstilling av Helsetunet helse- og boligpark.   

  

Bakgrunn  

Kommunen har plikt til å bistå med å skaffe bolig til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet. Boliger som tildeles er boliger som kommunen eier eller har 

tildelingsrett til. Disse omtales ikke videre i denne planen. Viser til Boligsosial handlingsplan 2017 – 

2026  

Det skal legges til rette for å oppføre ulike typer boliger både i privat og kommunal regi. 

Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, anbefaler små boenheter godt tilrettelagt for 

velferdsteknologi. Boliger med privat areal, fellesareal og eventuelt tjenesteareal er anbefalt som et 

grunnleggende prinsipp i fremtidige boligløsninger. Disse løsningene kan utvikles i samarbeid med 

private aktører. Boforhold er speseilt vikitg i forhold til trivsel og tryghet. 

Omsorgsboliger kan bygges sammen på en slik måte at de kan brukes som supplement og alternativ til 

institusjon. Det blir institusjon med boligstandard og omsorgsboliger med institusjonslignende tilbud. 

Kommunen har institusjonsplasser til mennesker med omfattende behov for tjenester. Den største 

gruppen som tildeles disse plassene er mennesker med demenssykdom.   

Brukergrupper som i fremtiden vil ha et omfattende tjenestebehov, og dermed trenger varig 

institusjonsplass eller heldøgns omsorgsbolig, vil primært være: personer med demenssykdom, alvorlig 

syke og døende, personer med alderspsykiatriske lidelser, personer med nevrologiske skader og 

sykdommer psykisk utviklingshemmende og personer som av ulike årsaker har svært stort funksjonstap.  

Nye omsorgsboliger til brukergrupper som i fremtiden vil ha et omfattende tjenestebehov skal primært 

bygges innenfor Helsetunet område, det vil si flytte Eiaveiprosjektet2 inn i Helsetunets helse- og 

boligpark.  

Kultur er en del av bærebjelken i samfunnet, og er viktig i alle faser av livet. Det er et behov og ønske om flere 

møteplasser som samler generasjoner på tvers. Dette kan bidrar til en mere aktiv deltakelse og 

                                                      
2 Kommunestyresak 148/16 «Evaluering av Eiaveiprosjektet og utredning av plassering».   
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kunnskapsutveksling mellom de unge og de eldre. At kommunen er med på å legge til rette for et godt 

kollektivtilbud er viktig for eldres deltakelse og livskvalitet.  

 

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• I løpet av 2018 starte utredning og planlegging av Helsetunets helse-og boligpark. 

• Legge til rette for bygging av flere boliger både i kommunal og privat regi.  

• Øke antall korttidsplasser i tilknytning til Helsetunet helse- og boligpark. 

• Få på plass møteplasser i lokalsamfunnene, på tvers av generasjoner, med  muligheter for et 

mangfold av aktivitetstilbud, fra de eldste til de yngste. 

• Legge til rette for gode transportordninger i hele kommunen. 
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5.6 Velferdsteknologi  

  

  

Mål   

  

• Velferdsteknologi skal integreres i tjenestetilbudet i helse- omsorg- og sosialtjenesten.  

• Velferdsteknologiske løsniger er med på å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, 

pårørende og omsorgspersonell.  

 

Bakgrunn  

Når innbyggerne ønsker å bo hjemme lenger, 

må boligene være egnet for dette. 

Velferdsteknologi kan bidra til det. Teknologi 

kan brukes til å løse helt konkrete problemer og 

dermed møte behov brukerne har. Teknologi vil 

aldri kunne erstatte nærhet og omsorg, men 

være et supplement til disse tjenestene.  

 

 

Nasjonale styringsdokumenter viser at velferdsteknologi har potensial til å effektivisere tjenester, men i 

en overgangsfase er det viktig å sette av nok ressurser til å etablere ny praksis. De økonomiske rammene 

vil virke inn på resultater og måloppnåelse.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Etablere og forsterke samarbeidet med IKT avdelingen og andre kompetansemiljøer.  

• Etablere nye og egne ressurser til utvikling, drift og vedlikehold av velferdsteknologiske 

løsninger.   

• Gjennomføre omfattende kompetanseheving for alle ansatte i helse-, omsorg- og sosialtjenesten.   

• Benytte prosjekter til å teste ut og vurdere aktuelle velferdsteknologiske løsninger.  

 

 

"Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes 

mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen 

livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for 

brukerne og deres pårørende.  

Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- 

og omsorgstjenestene" (REF: HDir – 2012).  
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5.7 Strategisk kompetanseutvikling  

  

  

Mål   

  

 Innbyggerne skal sikres gode helse-, omsorg- og sosialtjenester som er forankret i forskning og 

kunnskapsbasert praksis.  

  

Bakgrunn  

Utviklingen av bærekraftige helse-, omsorg og sosialtjenester fordrer kulturell og faglig omstilling. Dette 

krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. 

Fagledelse er spesielt viktig for tjenesteutvikling, innovasjon og utnyttelse av ressurser. Samtidig 

forutsettes det at medarbeidere tar ansvar og kontinuerlig forbedrer egen praksis. Medarbeidere med høy 

etisk bevissthet og evne til refleksjon vil kunne lære av egne og andres erfaringer og omdanne dette til 

ny kunnskap og ny praksis. 

Rekruttering av tilstrekkelig personell med riktig kompetanse innenfor tjenesteneområdene, vil være 

avgjørende for å sikre god kvalitet på tjenestene. 

 

Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter (Forskingsmeldingen) understreker 

betydningen av å sikre at det forskes på de områdene der behovene er størst, og at resultatene tas i bruk 

og spres. Det er behov for å styrke forskning og innovasjon i og for de kommunale helse-, omsorg og 

sosialtjenestene. 

 

 

 

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

 

• Kommunen må ha ledere med evne til å motivere og få 

med seg ansatte i en retning som skaper endring og 

utvikling. Alle må delta i prosesser for å skape endring.  

• Arbeide systematisk med rekruttering av faggrupper og personer med riktig kompetanse.  

• Rekruttering av nye medarbeidere med riktig kompetanse.  

• Ha et godt samarbeid med partnere om forskning, utdanning og innovasjon.  

• Det er et mål at ingen stillinger skal være under 80 %.  

To sentrale utfordringer for kommunen 

som arbeisdgiver er evnen til utvikling og 

nyskapning, samt tilgang på og 

forvaltning av egen arbeidskraft. 
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5.8 Frivillighet  

  

  

Mål   

  

 Økt samarbeid og aktivering av frivillige lag, foreninger, familier og enkelpersoner for å skape gode 

arenaer for aktivitet og sosial samhandling.  

  

Bakgrunn  

Samarbeidsplattformen3 som KS og Frivillighet Norge har utarbeidet skal danne et grunnlag for samspill 

og samarbeid i frivilligheten.   

Lokale lag og foreninger samarbeider med Fauske kommune på en rekke arenaer i dag. Dette samabeidet 

vil øke i fremtiden. Skal Fauske lykkes med å legge til rette for et rikere og mer aktivt liv for innbyggere 

som mottar tjenester må vi i økt grad legge til rette for koordinering av tilbudene. Det handler blant 

annet om  å skape samarbeidsarenaer som ivaretar frivillighetens egenverdi.   

Frivillig organisasjoner har en viktig funksjon som inkluderende møteplasser og arena for læring og 

aktivitet. Også for pensjonister er frivillighet en viktig aktivitet. Frivillighet forebygger ensomhet, bidrar 

til økt selvrespekt, og er en viktig faktor for å skaper gode lokalsamfunn.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Kommunen vil sammen med frivilligheten øke samhandlingen og finne nyskapende arbeidsformer 

og nye løsninger.   

• Etablere frivillighetskoordinatorer med oppgaver knyttet til helse-, omsorg- og sosialfeltet.  

• Legge til rette for økt samarbeid mellom de ulike lag/foreninger for å utnytte en samlet kompetanse 

og kapasitet.  

 

 

 

 

                                                      
3 KS og Frivillighet Norge utviklet sammen i 2009 en felles plattform for samhandling mellom offentlig og frivillig 

sektor. Plattformen ble revidert og videreført i 2013 og 2015  
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6. Oversikt over aktuelle lover og forskrifter  
Lover  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 2011   

Lov om folkehelsearbeid 2011   

Lov om pasient og brukerrettigheter 1999   

Lov om helsepersonell 1999   

Pasientjournalloven 2014   

Forvaltningsloven 1967   

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 2006 (NAV-loven)  

Forskrifter  
For 2002-12-15 nr 1456: Forskrift til forvaltningsloven   

For 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 

19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr 81 om 

sosiale tjenester   

For 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten   

For 2010-11-12 nr 1426: Forskrift om en verdig eldreomsorg   

For 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal   

For 2011-12-16 nr 1254: Forskrift om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator.   

For 2011-12-16 nr 1254: Forskrift om kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner   

For 1988-11-14 nr 932: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie   

For 1988-12-11 nr 1018: Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

sykehjem og boformer for heldøgns omsorg og pleie   

For 2011-12-16 nr 1348: Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester   

For 2011-12-16 nr 1349: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester   

For 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester mv   

For 2003-04-03 nr 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten   

Kommunale planer:  

• Økonomiplan 2018 - 2021   

• Kompetanseplan 2012 - 2020  

• Alkoholpolitisk plan 2016 - 2020  

• Boligsosial handlingsplan 2017 - 2026  

• Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 - 2019  
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7. Vedlegg  
Vedlegg 1. Resultat dialogkafe ansatte helse- og sosial  

Vedlegg 2. Resultat dialogkafe ansatte NAV  

Vedlegg 3. Invitasjon til innbyggere. Temamøte 1 og 2  

Vedlegg 4. Invitasjon til innbyggere. Temamøte 3 og 4  

Vedlegg 5. Presentasjon. Hverdagsmestring. Ved fysioterapeut Einar Bredesen   

Vedlegg 6. Presentasjon. Fremtidens hjemmebaserte tjenester. Ved Solrunn Holm  

Vedlegg 7. Referat fra folkemøte. Fremtidens hjemmebaserte tjenester  

Vedlegg 8. Referat fra folkemøte. Arbeid, ungdom og sosiale tjenester inn i fremtiden  

Vedlegg 9. Presentasjon. Fremtidens demensomsorg ved Klaus Amundsen.  

Vedlegg 10. Foredrag. Fremtidens demensomsorg ved Klaus Amundsen.  

Vedlegg 11. Referat fra folkemøte. Fremtidens demensomsorg.  

Vedlegg 12. Presentasjon fra folkemøte. Om frivillighet. Verdighetssentet.  

Vedlegg 13. Folkehelsa i Fauske – oversiktsdokument 2016.  

  



HELSE-, OMSORG-
OG SOSIALPLAN 
2017-2025

1



2

Aktivitet/milepæl Tid/dato

Planprogram behandles i helse- og omsorgsutvalg 20.01.17

Planprogram er på høring og offentlig ettersyn 6 uker

Planprogram etter høring og offentlig ettersyn behandles i kommunestyret 23.03.17

Orientering om fremdriften helse og omsorgsutvalget 24.05
30.08

Offentlige og politiske temamøtet Juni 
/august/septe
mber

Behandling av forslag til helse og omsorgsplan  i helse- og omsorgsutvalg 15.11

Forslag til kommunedelplan er på høring og offentlig ettersyn 6 uker

Endelig behandling av helse og omsorgsplan i helse- og omsorgsutvalg Januar 2018

Endelig behandling av helse og omsorgsplan i kommunestyret Februar/mars 
2018



• Orientering om planprogram og prosess 
på personalmøter helse, omsorg og NAV

• Dialogkafe helse og omsorg 25.april. 
• Innspill fra dialogkafe til helse og 

omsorgsutvalg 24.05. 
• Offentlige temamøter juni
• Temamøter høst
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DIALOGKAFE 25. APRIL

4



Innspill til planen fra ansatte i 
helse og omsorg 
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5 TEMAOMRÅDER
HVA BETYR DETTE FOR DEG?

1. Sammen med bruker, pasient og 
pårørende

2. En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste
3. Moderne lokaler og boformer
4. Den nye hjemmetjenesten
5. Fornyelse og innovasjon
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1. SAMMEN MED BRUKER, PASIENT OG 
PÅRØRENDE
HVORDAN KAN VI SOM TJENESTEYTERE LEGGE TIL RETTE FOR AT 
BRUKERNE/PASIENTENE FÅR REELL INNFLYTELSE I EGEN HVERDAG?

• Kommunikasjon med bruker og pårørende 
Eksempel; livshistoriesamtale, startsamtale, faglig veiledning, nettverksbygging

• Se pårørende som ressurs

• Tjeneste tildeles ut fra kartlagt behov

• Fokus på at bruker skal mestre livet sitt

• Varierte avlastningstilbud og aktivitetstilbud til hjemmeboende

• Opprettholde interesser og hobby
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FORTSETTELSE
HVORDAN KAN VI SOM TJENESTEYTERE LEGGE TIL RETTE FOR AT 
BRUKERNE/PASIENTENE FÅR REELL INNFLYTELSE I EGEN HVERDAG?
ER DET HINDRINGER I VÅRE SYSTEMER?

• Fastgrodde rutiner og holdninger. Endre tankesett.

• For få frivillige. Utdanning av frivillighetskoordinator.

• Mister tjenestetilbud som Solstua og støttekontakt ved 
langtidsopphold

• Systemet som tar for få individuelle hensyn, spesielt i 
forhold til unge brukere
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2. EN FAGLIG OG STERK HELSE OG 
OMSORGSTJENESTE

HVA SKAL TIL FOR Å FÅ EN FAGLIG STERK HELSE – OG 
OMSORGSTJENESTE ?

• Rekruttere og beholde

• Kompetanseheving

• Internopplæring - bruke egen kompetanse

• Opplæring på sykehuset og i kommunen fra sykehuset

• Hospitering internt og eksternt
9



FORTSETTELSE
HVA SKAL TIL FOR Å FÅ EN FAGLIG STERK HELSE – OG 
OMSORGSTJENESTE ?

• Tverrfaglig samarbeid (Interkommunalt)

• Tilstrekkelig ressurser med rett kompetanse

• Rett  kompetanse på rett plass

• Velferdsteknologi. Mobil omsorg

• Fast lege med kompetanse ansatt på institusjon
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3. MODERNE LOKALER OG BOFORMER

HVEM ER MORGDAGENS BRUKERER OG HVORDAN TILRETTELEGGE 
BOFORM FOR DE DET GJELDER?

• Unge og eldre personer med rusrelatert adferd og skader

• Psykisk utviklingshemmende 

• Demente med utagering

• Flerkulturelle innbyggere

• Yngre brukere med komplekse sykdomsbilde
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FORTSETTELSE
HVEM ER MORGDAGENS BRUKERER OG HVORDAN 
TILRETTELEGGE BOFORM FOR DE DET GJELDER?

• Tidsriktig bygningsmasse

• Samle bygg for å nyttiggjøre fagkompetanse

• Sentrumsnære leiligheter

• Flere leiligheter lokalisert sammen gir mere effektiv drift. 
Eksempel felles måltider og sosial nettverksbygging

• Benytte  velferdsteknologiske løsninger

• Bolig tilrettelagt i forhold til sykdomsstadier

12



4. DEN NYE HJEMMETJENESTEN

HVA KAN VI SOM TJENESTEN BIDRA MED FOR AT MENNESKER 
SKAL BO LENGST MULIG I ET EGET HJEM?

• Hverdagsmestring; tidlig innsats med økt fokus på mestring. Hva er 
viktig for deg?

• Hverdagsrehabilitering

• Teamjobbing - arbeidslag

• Felles måltider vedtak på ernæring

• Tilgjengelighet på ettermiddagstid/helger rus og psykiatri

• Flere avlastnings- og korttidsplasser
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FORTSETTELSE
HVA KAN VI SOM TJENESTEN BIDRA MED FOR AT MENNESKER 
SKAL BO LENGST MULIG I ET EGET HJEM

• Styrking og utvidelse av dagsentertilbudet og støttekontakt 

• Forebyggende hjemmebesøk. Helsestasjon til eldre. 
Informasjon om ulike tiltak gjennom frivillighet og friskliv

• Bevisstgjøre innbyggere om ansvar for egen helse

• Bevisstgjøre personale i forhold til behov for holdningsendring 
med tanke på utførelsen av tjenesten
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FORTSETTELSE
HVA KAN VI SOM TJENESTEN BIDRA MED FOR AT MENNESKER 
SKAL BO LENGST MULIG I ET EGET HJEM

• Styrking av tjenestetilbudet krever økte ressurser

• Ivareta pårørende for eksempel pårørende skole, demenskafe, avlastning 
m.m.

• Tidlig tilrettelegging av bolig

• Frivillighet  og  nettverksbygging

• Bedre samhandling – gode /helhetlig pasientforløp

• Å ta i mot hjelp

• Bedre kollektivtilbud  
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5. FORNYELSE OG INNOVASJON

HVORDAN KAN FORNYELSE OG INNOVASJON VÆRE MED PÅ Å GI 
BEDRE TILPASSEDE TJENESTER?

• Face time – og andre sosiale medier. Samtale med 
pårørende og andre

• APP - bestille private tjenester som for eksempel 
renhold, handling

• Mobil omsorg kan gi mere tid med bruker og økt 
kvalitet på tjenesten

• E – lås er tidsbesparende
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FORTSETTELSE
HVORDAN KAN FORNYELSE OG INNOVASJON VÆRE MED PÅ Å 
GI BEDRE TILPASSEDE TJENESTER?

• Trygghet i hverdagen. GPS tracking og diverse alarmer

• Responssenter i samarbeid med nabokommuner. Eller 
kommunal hjelpetelefon 24/7

• Ulike veldferdsteknogiske hjelpemidler som for 
eksempel medisindispenser

• Personale frigjøres til andre oppgaver – bruke mere tid 
til blant annet hverdagsmestring
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HVORDAN VIL DU AT FREMTIDENS HELSE OG 
OMSORG SKAL SE UT ?

Tema 1:

Fremtidens hjemmebaserte omsorg

Onsdag 7. juni kl. 19.00 – 21.00 

Innlegg:
- Solrunn G. Holm, utviklingssenter for 

sykehjem – og hjemmetjenesten i Nordland
- Einar Bredesen, fysioterapeut Fauske 

kommune

Debatt og innspill til kommunens nye helse -, 
omsorg- og sosialplan.

Kantina, adm. bygg Fauske kommune 

Lett servering

Tema 2:

Fremtidens demensomsorg

Torsdag  15. juni kl. 19.00 – 21.00 

Innlegg:
- Klaus Amundsen, Kløveråsen 

kompetansesenter.
- Mona Hansen, demenskoordinator Fauske 

kommune

Debatt og innspill til kommunens nye helse -, 
omsorg- og sosialplan 

Kantina, adm. bygg Fauske kommune 

Lett servering
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//  NOTAT 

  //  ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 
Postadresse: Pb 204  //  8201 FAUSKE 
 
Besøksadresse: Sjøgt 51  //  8200 FAUSKE 
Tel: 55553333  //  Faks: 75426501 
 
www.nav.no  //  nav.fauske@nav.no 

 

 
 
 
 
 
 
 
Til: Irene Larsen  //  Fauske Kommune 
Fra: Morten Pedersen  //   
Dato: 12.06.17 
 
 
 
 
Dialogkafe NAV Fauske 
 
Tilbakemelding etter dialogcafe ved NAV Fauske i forbindelse med forarbeidet til Helse, 
omsorg og sosialplan.  
 
De ansatte fikk tre spørsmål/tema som skulle drøftes.  
 
A) 
Hvem er morgendagens brukere av NAV og sosiale tjenester? 
Stikkord: arbeid, bolig, psykisk helse, rus, andre forhold, hvilke utviklingstrekk ser du i 
Fauske kommune. 
 
B) 
Hvordan mener du kommunen bør utvikle sine tjenester for at flere skal komme i arbeid eller 
aktivitet?  
Hva bør vi satse på i fremtiden? 
Stikkord: Oppfølgingsmetodikk, kompetanse, samhandling, felles mål osv. Gode ideer… 
 
C) 
Hvordan tenker du kommunen på best mulig måte kan forebygge sosiale forskjeller og 
utenforskap? 
 
Etter gjennomgang av spørsmål ble ansattegruppen og avdelingsledere inndelt i grupper og 
jobbet i 3 x 15 minutter med spørsmålene før vi hadde en felles gjennomgang. 
Tilbakemeldingene fra arbeidet er som følger: 
 
Spørsmål A) Hvem er morgendagens brukere av NAV og sosiale tjenester? 

• Ungdom: Rus og psykisk helse, sammensatte utfordringer. Det er store krav i 
samfunnet og mange har store krav til seg selv. Manglende oppfølging i kommunen i 
forhold til de som slutter på vgs. 

 



 
 
 
 
 

• Flyktninger: Klarer ikke å nyttiggjøre seg introduksjonsprogram. Økt fokus på psykisk 
helse for målgruppen. Vi trenger likemannen som kan være et godt eksempel på at 
mange lykkes. Arbeidspraksis slik at flyktninger lærer seg språk er helt sentralt. 

 
• Personer med boligproblematikk: økte boligutgifter skaper økt behov for supplering. 

Boligmarkedet krever ofte gode referanser.  
 

• Arbeidsgivere med behov for arbeidskraft.  
 

• Eldre personer med behov for supplering.  
 
B) Hvordan mener du kommunen bør utvikle sine tjenester for at flere skal komme i 
arbeid eller aktivitet?  
 

• Kontaktpersoner med større myndighet i forhold til å ta avgjørelser i forhold til 
arbeidsutprøving. 

• Åpne opp for inkludering av flyktninger. 
• Satse på «jobbspesialister» 
• Kommunen må utvikle sine tjenester innenfor psykisk helse. 
• Flere lærlingeplasser. 
• Tydeligere overordnet ledelse i forhold til inkludering, tilrettelegging og åpne opp for 

den enkelte. 
• Styrke organisasjonenes tilretteleggingskompetanse.  
• Sommerjobb til alle! 
• Mål om arbeid bør være et tiltak og tilbud i alle enheter som jobber mot personer som 

er utenfor arbeidslivet. 
• Reaktivere «Sysselsettingskoordinatoren» som var en ordning som tidligere ble 

benyttet med stor suksess. 
• Kartlegge hvilke stillinger som ikke har kompetansekrav i egen organisasjon. Bruke 

NAV som en rekrutteringstjeneste for disse jobbene. 
 
 
C) Hvordan tenker du kommunen på best mulig måte kan forebygge sosiale forskjeller 
og utenforskap? 
 

• Ferieklubb for barn. 
• Gratis fritidsaktiviteter. 
• Lavterskel fritidsaktiviteter – alle aldre (eldre også). 
• Tilby flere med behov for arbeidstrening praksisplasser. 
• Tilbud til mennesker i aktiv rus. – Mange ønsker en arbeidsaktivitet. 
• Mange unge uføre mangler i dag et arbeid/aktivitetstilbud. 
• Bedre informasjon om hvilke muligheter som finnes for 

aktiviteter/deltakelse/utstyrssentral m.m. 
• Boligpriser: Høye husleier fører til at mange trenger supplering.  



 
 
 
 
 

• Eiendomsskatt slår hardt ut for de med lave inntekter.  
• Opplæring i skolen om økonomi. NAV inn i skolen?? 
• Reduserte barnehagebetalinger. 
• Mat i skole og barnehager. Sikrer flere et godt kosthold og kunnskap om hva et 

variert kosthold er og hvordan det påvirker helsa. 
• Gratis kulturskole for å inkludere flere.  
• Sommerjobb til alle skoleungdommer. 



Si din mening!
Hvordan vil du at 

fremtidens helse og
omsorg skal se ut?

Vi ønsker innspill til arbeidet med 
helse-, omsorg- og sosialplan

Møte 1                                                                            Møte 2

Velkommen

Tema: 

Fremtidens hjemmebaserte omsorg

Onsdag 7. juni kl. 19.00 – 21.00

Innlegg: 

- Solrunn G. Holm, Utviklingssenter for 
sykehjem- og hjemmetjenester i Nordland.

- Einar Bredesen, fysioterapeut, Fauske 
kommune

Debatt og innspill til kommunens nye 
helse, omsorg- og sosialplan.

Hvor: Kantina, adm.bygg Fauske kommune

Lett servering

Tema:

Fremtidens demensomsorg

Torsdag 15. juni kl. 19.00 – 21.00

Innlegg: 

- Klaus Amundsen, Kløveråsen 
kompetansesenter.

- Mona Hansen, demenskoordinator Fauske 
kommune

Debatt og innspill til kommunens nye helse-, 
omsorg- og sosialplan

Hvor: Kantina, adm.bygg Fauske kommune

Lett servering.



Si din mening!
Hvordan vil du at 
fremtidens helse-, 

omsorg og sosialplan
skal se ut?

Vi ønsker innspill til arbeidet med 
helse-, omsorg- og sosialplan

Møte 3                                                         Møte 4

Velkommen

Tema: 

Arbeid, ungdom og sosiale 
tjenester inn i fremtiden.

Onsdag 6. september 
19.00 – 21.00
Innlegg ved NAV og kommunal 
helsetjeneste. 

Debatt og innspill til kommunens nye 
helse, omsorg- og sosialplan.

Hvor: Kafeen på Helsetunet. 

Lett servering

Tema:

Frivillighet i fremtidens 
eldreomsorg.

Onsdag 13.september 
19.00 – 21.00
Rådgiver Beate Magerholm 
Verdighetsentret.

Debatt og innspill til kommunens nye helse-, 
omsorg- og sosialplan

Hvor: Biblioteket. Fauske kommune

Lett servering.



HVERDAGSREHABILITERING
FAUSKE KOMMUNE 

BEST MULIG, LENGST MULIG I EGET LIV!

1



HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ?

• Brukers ressurser og mål blir i større grad enn tidligere førende 
for tjenesten.

• At hverdagsmestring etableres og implementeres som en 
grunnleggende tankesett for ansatte i helse og 
omsorgstjenesten i Fauske kommune.

• Bedre samhandling og ressursbruk i kommunen
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INNEBÆRER ENDRET FOKUS OG TANKESETT

3

FRA
Reparasjon

Sykdom
Informasjon
Passivisering
Hjemmehjelp

TIL
Forebygging

Helseperspektiv
Motivasjon
Aktivisering

Hjemmetrening og egen 
innsats



HVERDAGSMESTRING

• Et forebyggende og rehabiliterende 
tankesett som vektlegger den enkeltes 
mestring i hverdagen uansett 
funksjonsnivå.

• Brukerstyring og vektlegging av den 
enkeltes resurser og deltakelse står 
sentralt.
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HVA ER HVERDAGSREHABILITERING?

• Forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem.

• Tar utgangspunkt i brukerens ønsker for aktivitet i egen hverdag.

• Målstyrt, tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering skal sikre at 
brukeren oppnår økt funksjon og deltakelse, bor hjemme med 
verdighet og mestrer de hverdagslige oppgavene selv.

• Kan forebygge fall i funksjon, der tidlig intervensjon er et 
suksesskriterium.
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HVORFOR 
HVERDAGSREHABILITERING

• Brukerperspektiv:
• Den enkelte får mulighet til å leve å bo selvstendig og til å ha en 

aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

• Samfunnsperspektiv:
• Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning av antall eldre. 

Flere eldre betyr at det blir flere som er syke, som må leve med 
kroniske helseproblemer, og som har behov for helse- og 
velferdstjenester.
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MÅLGRUPPEN

9

Personer som får problemer med å ivareta daglige aktiviteter de 
nylig har mestret på grunn av funksjonsnedsettelse og/ eller et 
fall. 

Personer som har hjemmetjenester og er i risiko for ytterligere 
funksjonssvikt og mer personhjelp.
Kan være brukere med enkle tjenester som: 
• Multidose
• Elastiske strømper
• Dusj
• Middagsoppvarming
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Inklusjonskriterier:

*Brukere uten tjenester som søker tjenester for første gang
*Brukere som har tjenester fra før, som har hatt 
funksjonsfall eller har behov for økte tjenester
*Brukere som søker hjelpemidler for første gang
*Motivasjon

Eksklusjonskriterier:

*Demens – betydelig mental /kognitiv svikt
*Alvorlig rus
*Alvorlige psykiatriske lidelser eller plager
*Progredierende lidelser som primærårsak til funksjonsfall
Brukere med langt kommet degenerativ sykdom eller i 
terminfase



UTFORDRINGER

De eldre selv…
• ..tror ikke de kan forvente annet med alderdommen
• ..Har sviktende tro på at de selv kan gjøre noe for å bedre helsen 

sin

Samfunnet (vi andre)…
• ..har liten tro på forbedringspotensialet hos den eldre
• ..opptrer hjelpende istedenfor å se etter hva som fortsatt kan 

trenes på
• «Anna er jo så gammel så hun trenger jo hjelp»
Eller…
• «det går raskere slik»
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UTFORDRINGER

• TID....
( ha fokus på at på sikt brukes tid på en annen måte…) 

• Informasjonsflyten/ opplæringen
« alle gjør likt» 

• Etiske dilemmaer mellom hva fagfolk mener er faglig riktig, og hva 
brukerne selv ønsker å mestre.

• Samarbeid/ forståelse fra pårørende
( svært viktig med god informasjon…hvorfor har vi fokus på dette…) 
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HVORDAN SER VI FOR OSS 
FAUSKEMODELLEN?

 To parallelle forløp.

- Hverdagsmestringstankesettet implementeres i den 
allerede etablerte hjemmetjenesten.

- Etablere vurderings/mestringsteam. 

 fysioterapeut
 ergoterapeut
 hjemmetrener – sykepleier
 hjemmetrener - helsefagarbeider

13
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«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen.
Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan 

gjøres annerledes enn i dag.»
(Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011)

Takk for 
oppmerksomheten!

15



Framtidens hjemmebaserte 
omsorg

Foredrag 

Solrun G. Holm



Offentlige forventninger og føringer

• Ny kvalitetsreform for eldreomsorgen: «Leve hele 
livet».

• Brukermedvirkning 
• Helhetlige pasient- og brukerforløp.
• Velferdsteknologi

• "Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes 
mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen 
livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne 
og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til 
innovasjon i helse- og omsorgstjenestene" (REF: HDir –
2012).



Begreper 

• E-helse er en samlebetegnelse som omhandler forbedringer av kvalitet, sikkerhet 
og effektivitet innen helsevesenet ved bruk av informasjonsteknologi (eks. el. 
Pasientjournal (EPJ). 

• Helseteknologier er alle tiltak som kan anvendes for å diagnostisere, behandle 
eller forhindre sykdom, samt tiltak innen rehabilitering og langtidspleie 

• Mobil-helse omhandler all bruk av mobilteknologi og håndholdte enheter til 
helseformål. 

• Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som er rettet mot opprettholdelse av 
fri og uavhengig livsstil for den aldrende befolkningen. 

• Omsorgsteknologi er IT-løsninger som understøtter medisinsk behandling og 
pleie der pasient og helsepersonell kan dele informasjon på en sikker måte. 

• E-Helse, omsorgsteknologi og velferdsteknologi har overlappende betydning og 
brukes om hverandre 



Forventninger til bruk av teknologi 

• Steg 1  – frigjør kapasitet
• Steg 2 –Ta i bruk nye verktøy

• Digitalt tilsyn
• Digital kontroll

• Steg 3: Brukere -
selvbetjening

• Steg 4 – Egenomsorg
utenom hjelpeapparatet

• Hverdagsmestring



Hverdagsrehabilitering
• Hverdagsrehabilitering er forebygging og 

rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme. 
Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet:
Hva er viktige aktiviteter for deg nå?

• Hverdagsrehabilitering skiller seg fra ordinære pleie-
og omsorgstjenester, ved at pleie 
eller praktisk bistand ikke gis før den det gjelder har 
fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensiale. 
Den enkeltes hverdagsmestring vektlegges før 
passive eller kompenserende tilbud.



Utfordringer - Tjenesteinovasjon 
krever nye arbeidsverktøy



Viktige aktører i tjenesteproduksjonen



Vår nye samtalepartner, Pepper

• Gjenkjenner andres følelser og agererer deretter.. 
• Gjenkjenner ord, kan snakke til deg, lytte til deg.
• Pepper kan trøste deg…!?
• Lesebrett på brystet hvor du kan gi og få 

informasjon fra ham.



Hvilke verdier må vi skape mer av?

• Selvhjelp – flere kan klare seg selv 
• Empowerment – mer reell bruker- og pasientinnflytelse hos den enkelte 
• Verdighet – på måter vi selv ønsker 
• Kostnadseffektive løsninger – bo lengst mulig hjemme 
• Mer samfunnsøkonomisk bruk av «de varme hendene» 
• Mobilisere nettverk – utløse uutnyttede ressurser 
• Attraktive og innovative arbeidsplasser med fleksible karrieremuligheter 

gir høyere status i helsetjenesten (?)



Takk for oppmerksomheten!



Referat fra folkemøte om  fremtidens hjemmebaserte tjenester 

Onsdag den 07.juni 2017 

25 fremmøtte. Politikere, ansatte og øvrige innbyggere. 

Innlegg fra Solrunn G Holm. Leder utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester 

- Om offentlige forventninger og føringer til teknologibruk. Robotteknologi kommer  

Innlegg fra Einar Bredesen. Fysioterapeut Fauske kommune 

- Om Hjemmetrening og hverdagsmestring. 

Debatt 

- Det blir for upersonlig med bruk av teknologi  
- Folk må ta ansvar for seg selv og delta i frivillig arbeid, være aktive noe som gir tilhørighet og 

sosial aksept 
- Bekymring for den teknologiske utviklingen. Denne kan ikke erstatte personlig kontakt. Kan 

føre til isolasjon og depresjon og bli et stort problem. 
- Psykisk helse må inkluderes i hverdagsmestring dette må inn i planen. Viktig å få opp 

møteplasser der en kan treffe andre. 
- Skremmende med teknologi.  
- Mange flere oppgaver gjøres i dag i hjemmetjenesten, oppgaver som tidligere ble håndtert i 

sykehuset 
- Viktig at folk får bo hjemme gå i trapper og være i aktivitet  
- Få på plass flere avlastningtilbud – mange ektefeller har store omsorgsoppgaver i hjemmet 
- Eldrebølgen er ikke negativt .. må ses på som en ressurss 
- Positivt med hjemmebesøk til 75+ 
- Det er mangel på sykehjemsplasser i dag – kan teknologi være med på å redusere 

sykehjemsplasser ?  
- Menneskelig kontakt og sosialt samvær betyr mye 
- Politikere må tenke på mindre og fleksible boenheter 
- Kommunen har for lite fokus på psykisk helse hos eldre. Psykisk helse kan forveksles med 

demnes dette må komme frem i planen 
- Ønskelig med vaktmestertjeneste til hjemmeboende 
- Vi må bruke tid på våre pårørende 
- Robot kan ikke erstatte av ei varm hånd. Eldre må få komme sammen og spise sunne gode 

måltider. 
- Ønske om utvidlese av sentrumsbussen, at den også går opp i bygda i Valnesfjord. 
- Økt dagsentertulbud til hjemmeboende eldre 
- Kommunen skal bygge institusjonsplasser  demensboliger og  Fleksibygg  
- Vi må bare venne oss til alt det gode som kommer ut av ny teknologi Veldig positivt med E -

lås 

Referat: 

Irene Larssen 

  



Referat fra folkemøte om  arbeid, ungdom og sosiale tjenester i fremtiden 

Torsdag 6. september 2017 

10 fremmøtte. Politikere, ansatte og øvrige innbyggere. 

Innlegg fra Morten Pedersen. Nav Fauske 

Innlegg fra Margrethe Stokland. Kommunal rus- og psykisk helsetjeneste  

Debatt 

- Store utfordringer 
- Sammenheng mellom psykisk helse og arbeid  
- Ingen i min barnehage skal være «drop out» i videregående skole 
- Andre yrkesgrupper inn i skolen 
- Tar for lang tid før ungdommer får hjelp,  behov for et Pakkeforløp; sette inn resursser tidlig 

til den det gjelder. Tidlig allerede i ungdomsskole. 
- For mye byråkrati 
- Enklere tilgang til arbeids praksis for ungdom som ikke går på skole 
- Samarbeide på tvers NAV – oppfølgingstjenseten – kommunal rus/psykiatri – 

skolehelstjeneste 
- Langsiktig arbeid – starte tidlig – utvikle samarbeidet i familiesentret (Familienes Hus) og 

NAV, skole  
- Koordinere arbeidet med barnefattigdom  
- Viktig med meningsbærende arbeidsaktivitet for ungdom  
- Samhandling med arbeidsgiver er viktig 
- Mere praktisk læring. For mange krav om teori. 
- Miljøtjeneste rettet mot ungdom - samarbeid skole  og NAV  
- Enklere tilgang til bolig for ungdom  
- Gi ungdom en sjanse 
- Sommerjobbgaranti  for ungdom mellom 16 – 19 år 
- Foreldre må se barna – det må snakkes om forebygging 
- Robuste foreldre = robuste barn  

Referat Irene Larssen 



Vi skal gjøre hverdagen bedre

15.Juni 2017

Folkemøte Fauske 



Vi skal gjøre hverdagen bedre

NKS Kløveråsen as
er et kompetansesenter for 
demens i Nordland. Vi skal 
bistå kommunene i fylket med 
spesialisttjenester innenfor 
demensomsorgen.
•Alderspsykiatrisk poliklinikk / 
hukommelsesklinikk med 
ambulant virksomhet.
•Utredningsavdeling

Antall ansatte: 33 med ulik 
kompetanse og 
erfaringsbakgrunn. 



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Om demens
• Mange årsaker

– Alzheimer
– Vaskulær
– Lewylegeme
– Frontotemporal
– Parkinson med demens
– Mange flere ( mer enn 100 differensialdiagnoser)



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Forekomst
• Demografisk utvikling

– Vi blir flere som blir eldre 

– Økt risiko for demens ved økt alder

• 80 % på sykehjem

• Over 40 % av de over 70 som får hjemmetjenester

• Sannsynlig et lavt anslag ( mørketall)



Vi skal gjøre hverdagen bedre



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Kompetanse
• Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester 

skal sørge for at ansatte gis den opplæring, 
videreutdanning og etterutdanning som er påkrevet 
for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid faglig 
forsvarlig.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Personsentrert omsorg og 
behandling

• I praktisk personsentrert omsorg og 
behandling er individuell tilpasning sentralt. 
Tiltak som iverksettes skal være tilpasset 
personens interesser, behov og ressurser og 
justeres på bakgrunn av endringer som følge 
av demensutviklingen. 



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Hukommelsesteam/koordinator
• Da tjenestene gitt av helse- og 

omsorgspersonell skal være helhetlige og 
koordinerte bør kommunen organisere deler 
av tjenestene som hukommelsesteam / 
koordinator.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Betydningen av tidlig utredning og 
korrekt diagnose

• Utredning og diagnostikk er en forutsetning for å yte effektiv 
helsehjelp til en pasient med mistanke om demens.

• Det er primærlege (fastlege/sykehjemslege) som har ansvaret for at 
utredning blir tilbudt pasienten til rett tid

• Basisutredning ved mistanke om demens bør vanligvis utføres av 
pasientens primærlege (fastlege eller sykehjemslege). 
Utredningen bør foregå i samarbeid med personell fra helse- og 
omsorgstjenesten, gjerne hukommelsesteam/koordinator, med 
kompetanse om demens.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Videre oppfølging ved primærlege
• Primærlegen bør følge opp pasientens demenssykdom 

minst hver 6.-12. måned, og oftere ved behov
• Hukommelsesteam/koordinator bør ha hovedansvar 

for oppfølging i hjemmet for personer med demens og 
deres pårørende etter at demensdiagnosen er stilt, 
uavhengig om pasienten mottar hjemmetjenester eller 
ei.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Spesialisthelsetjenesten
• Aktuell spesialisthelsetjeneste bør utrede personer med 

mistanke om demens i følgende tilfeller:

• personer med kompliserte/atypiske tilfeller av kognitiv svikt

• yngre personer under 65 år (kun veiledende aldersgrense), se 
kapittel "Grupper som kan ha særlige behov"

• personer med utviklingshemning, se kapittel "Grupper som kan 
ha særlige behov"



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Spesialisthelsetjenesten
• personer med minoritetsbakgrunn der språk, utdanningsnivå og 

eventuelt kultur er en barriere i utredningen.

• personer med samisk kulturbakgrunn der språk, utdanningsnivå 
og eventuelt kultur er en barriere i utredningen.

• personer med alvorlige atferdsforstyrrelser og psykiske 
symptomer ved demens

• andre særlig kompliserte tilfeller.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Miljørettede tiltak og aktiviteter
• Gjennom bruk av personsentrert omsorg og 

behandling legges det til rette for at personer 
med demens så langt som mulig skal 
kunne opprettholde sin personlige autonomi 
gjennom demensforløpet.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Aktiviteter
• Virksomheten skal legge til rette for at personer med 

demens kan være fysisk aktive i minst 30 minutter hver 
dag.

• Virksomheten skal legge til rette for psykososiale 
aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med 
demens sine egne interesser og funksjonsnivå. 
Aktivitetene formuleres i personens tiltaksplan, som 
evalueres og tilpasses regelmessig.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Aktiviteter
• Virksomheten skal tilby miljømessige og psykososiale tiltak basert på 

personsentrert omsorg og behandling som førstevalg ved forekomst av 
atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD). 
Legemiddelbehandling bør først forsøkes ved alvorlig symptombelastning 
der psykososiale tiltak ikke er tilstrekkelig, eller dersom det foreligger en 
akutt risiko for skade, se anbefaling om legemiddelbehandling ved APSD.

• Kommunen bør tilby tilrettelagt og tilpasset dagaktivitetstilbud til 
personer med demens. Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både sosiale, 
kognitive og fysiske aktiviteter.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Velferdsteknologi
• Kommunen bør vurdere om velferdsteknologi kan 

tilrettelegge for at personen med demens kan bo 
lengre hjemme i trygge omgivelser og samtidig 
mestre egen livssituasjon med sykdom og 
redusert helse. Velferdsteknologi bør også 
vurderes i situasjoner hvor pårørende og 
omsorgspersoner har behov for avlastning.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Botilbud
• Kommunen skal ha botilbud som er utformet 

slik at personer med demens med behov for 
heldøgns omsorgstjenester får tilpassede 
omgivelser som gir mulighet for struktur, 
aktivitet, stimulering og kognitiv støtte. 
Botilbudene skal også legges til rette for 
pårørendes besøk og deltakelse.



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Pårørende
• Pårørende til personer med demens er ofte en 

sentral ressurs i vedkommende sitt liv, både 
når det gjelder praktisk, følelsesmessig og 
sosial støtte. 

• Det er primært kommunen som har ansvaret 
for oppfølging av pårørende til personer med 
demens. 



Vi skal gjøre hverdagen bedre

Legemiddelsamstemming og 
legemiddelgjennomgang

• Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at 
den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene 
samtidig som risiko for uheldige virkninger 
minimaliseres og håndteres. 

• Fastlegen skal i følge fastlegeforskriften §25 vurdere å 
gjennomføre legemiddelgjennomganger for pasienter 
som bruker fire legemidler eller mer, eller når dette 
ansees nødvendig. 



Om demens 

Det fins mange årsaker til demens og hyppigst er Alzheimers sykdom, en degenerativ 
hjernesykdom som over tid alltid fører til demens. Alzheimers demens oppfattes gjerne som 
prototypen på demens. Om lag 60 % av alle personer med demens har denne sykdommen. 
Andre hyppige årsaker til demens er cerebrovaskulær sykdom som fører til hjerneslag, både 
store og små, synlige og «usynlige», men langt fra alle med hjerneslag får demens. Om lag 15 
% til 20 % har en slik form av demens som kalles vaskulær demens. Demens med 
lewylegemer forekommer hos om lag 10 % til 15 % av alle med demens, mens 
frontotemporal demens med sine ulike varianter (atferds- og språkvariant) forekommer hos 
om lag 5 %. Pasienter med andre degenerative hjernesykdommer kan også utvikle demens, 
slik som ved Parkinsons sykdom og multippel sklerose.  
 
Utredning og diagnostikk er en forutsetning for å yte effektiv helsehjelp til en pasient med 
mistanke om demens. Utredning må alltid baseres på frivillighet, bortsett fra tilfeller der 
pasienten mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelp. Oppfatningen om hva 
som er rett tid for å utrede og diagnostisere demens varierer hos pasienter, pårørende og 
helsepersonell. Både erfaringer fra fagmiljø og tilbakemeldinger fra pårørende tilsier at 
bekymringer om kognitiv svikt lett bagatelliseres av helsepersonell og at utredning og 
diagnostisering av demens i mange tilfelle skjer for sent i sykdomsforløpet. Det kan skyldes 
at mange fortsatt har en oppfatning om at forløpet av demens ikke kan påvirkes eller 
behandles. 

Forekomst av demens 

En økning av antall eldre vil medføre at flere får demens, fordi forekomsten av demens øker 
med alderen. Det finnes ingen nasjonale studier som kan brukes til å gi et presist estimat for 
forekomsten av demens i Norge. Ved å bruke data fra studier i andre europeiske land, har 
Alzheimer Europe kommet fram til at forekomsten av demens i Norge var ca. 77 000 



personer i 2012. En betydelig andel av personer med demenssykdommer er ikke 
diagnostisert. Dette gjør at estimatet trolig er for lavt. 

 

Demenssykdom er ofte kombinert med andre diagnoser og funksjonsnedsettelser. Imidlertid 
har eldre i dag bedre helse enn tidligere og flere studier indikerer at andelen med demens i 
ulike aldersgrupper er i ferd med å synke. Men siden det blir flere eldre de neste 10- 
årene vil antallet med demens likevel øke betydelig. 

I Norge er det gode estimater for forekomsten av demens i sykehjem og blant 
hjemmeboende tjenestemottakere. I overkant av 80 % av de som har langtidsplass i 
sykehjem har demenssykdom, og over 40 % av dem som er over 70 år og får 
hjemmetjenester har demens. Ved å slå sammen disse tallene kan det anslås at det er om 
lag 71 000 personer med demens blant hjemmeboende tjenestemottakere og 
sykehjemsbeboere. 

Det er beregnet at en person med demens gjennomsnittlig koster det norske samfunnet 362 
800 kroner per år. Det innebærer at de totale helse- og omsorgskostnadene knyttet til 
demens er på ca. 28 milliarder kroner pr år. 

Forskerne er dessverre ennå langt fra å utvikle en behandling som kan kurere demens. 
Dersom det skulle lykkes å utvikle en kurerende behandling vil det ha stor betydning for den 
enkelte og for helse- og omsorgstjenestene. Kurativ behandling er derfor et viktig 
forskningsfelt. Men siden kurerende behandling trolig ligger langt fram i tid er det også viktig 
å forske på tiltak som kan bidra til å utsette eller forsinke sykdomsutviklingen og å minske 
konsekvensene av demenssykdom. 

Ettersom forekomsten av demens øker med alderen vil det av demografiske årsaker bli en 
fordobling av personer med demens fram mot år 2040. Dette vil sette sterkt preg på de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene når det gjelder kapasitet, kompetanse og faglig 
tilnærming, fysisk utforming og arkitektur samt samspill med pårørende og frivillige, men 
også i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. 

Personer med kognitiv svikt/demens er en særlig sårbar gruppe og kan ha vansker med å 
håndtere sin egen situasjon og sykdommer, og dermed ha behov for ekstra oppfølging og 
tilrettelegging. Helse- og omsorgspersonell bør være oppmerksomme på at multisyke 
personer har høyere risiko for depresjon og angst. I tillegg har pårørende høyere risiko for 
stressbelastning.  
 
Med høyere alder øker risikoen for multisykdom og dermed også antall legemidler som 
brukes. Dette øker sjansen for feil og unødvendig bruk samt uheldige kombinasjoner av 
legemidler. Eldre er særlig sårbare for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. 
Grundig medisinsk utredning, legemiddelgjennomganger, oppdaterte legemiddellister og 



god oppfølging av eldre pasienter med flere sykdommer er en forutsetning for å kunne 
redusere omfang av bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. 

På grunn av den høye forekomsten av samsykelighet hos personer med demens må helse- 
og omsorgspersonell som arbeider med denne pasientgruppen også ha kompetanse innen 
aldersmedisin, lindrende behandling, de vanligste nevrologiske tilstander i tillegg til 
demenssykdommer. God informasjonsflyt mellom legevakt, fastleger, sykehjemsleger og 
personalet i hjemmetjenesten/sykehjemstjenesten er nødvendig.  

Kompetanse 

Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at ansatte gis den 
opplæring, videreutdanning og etterutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal kunne 
utføre sitt arbeid faglig forsvarlig. 

Kompetanse på demens innebærer blant annet gode kunnskaper om demenssykdommer, 
kommunikasjon, kartleggingsverktøy, ernæring, lindrende behandling, miljørettede og 
psykososiale tiltak og aktiviteter, legemiddelbehandling samt etikk og lovhjemler for bruk av 
tvang. I tillegg er det nødvendig med god kjennskap til relevante tilbud i egen 
kommune for å kunne sette inn tiltak i tråd med sykdomsutviklingen til personer med 
demens samt pårørende. 

Personsentrert omsorg og behandling 

I praktisk personsentrert omsorg og behandling er individuell tilpasning sentralt. Tiltak som 
iverksettes skal være tilpasset personens interesser, behov og ressurser og justeres på 
bakgrunn av endringer som følge av demensutviklingen. I personsentrert omsorg og 
behandling er det vesentlig at omsorgspersonene bestreber seg på å forstå de opplevelsene 
som personen med demens har, gjennom innlevelse og empati. Atferd i form av uro, 
agitasjon eller apati må vurderes som uttrykk for behov som ikke er ivaretatt, forsøk på å 
kommunisere frustrasjon, ubehag, smerte eller som reaksjoner på uheldige eller uønskete 
stimuli fra omgivelsene. 

Personsentrert omsorg og behandling i praksis innebærer at tjenesteapparatet har: 

• En ledelse med kunnskap om personsentrert omsorg og behandling og som formidler 
dette verdigrunnlaget gjennom virksomhetens visjon og løpende prioriteringer og 
avgjørelser. 

• En organisasjonsstruktur hvor det legges til rette for dialog med og medvirkning fra 
tjenestemottakere og pårørende. 

• Et personale med nødvendig kompetanse, kommunikative og relasjonelle ferdigheter 
samt engasjement i arbeidet. 

• Personalet må utøve sin praksis i tråd med gjeldene faglige og etiske normer. 



• Et system for det løpende forbedringsarbeidet basert på personsentrert omsorg og 
behandling som gir seg utslag i behovsdekning, brukertilfredshet, opplevelse av 
medvirkning og trivsel. 

Hukommelsesteam/koordinator 
Da tjenestene gitt av helse- og omsorgspersonell skal være helhetlige og koordinerte 
bør kommunen organisere deler av tjenestene som hukommelsesteam/koordinator. 
 

• Hukommelsesteam/koordinator bør bistå fastlege i utredning av personer med 
mistanke om demens og ha et hovedansvar for å sikre at oppfølging i hjemmet tilbys 
etter at demensdiagnose er satt. I hvert enkelt utredningstilfelle må fastlege og 
hukommelsesteam/koordinator avklare definerte arbeidsoppgaver seg i mellom. 

• Kommunen skal tilby koordinator til personer med demens som har behov for 
langvarige og koordinerte tjenester. Om tjenestemottaker ønsker det, skal 
en individuell plan utarbeides. Personer med demens uten behov for hjelp 
fra flere instanser over tid, og deres pårørende, bør også få tilbud om en fast 
koordinator med kompetanse om demens. Koordinatoren kan være en del av et 
hukommelsesteam og bør følge personen og pårørende fra 
utredning/diagnostisering og videre gjennom sykdomsforløpet til eventuell overgang 
til heldøgns omsorg.  

 
Betydningen av tidlig utredning og korrekt diagnose 
Utredning og diagnostikk er en forutsetning for å yte effektiv helsehjelp til en pasient med 
mistanke om demens. Utredning må alltid baseres på frivillighet, bortsett fra tilfeller der 
pasienten mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelp. Oppfatningen om hva 
som er rett tid for å utrede og diagnostisere demens varierer hos pasienter, pårørende og 
helsepersonell. Både erfaringer fra fagmiljø og tilbakemeldinger fra pårørende tilsier at 
bekymringer om kognitiv svikt lett bagatelliseres av helsepersonell, og at utredning og 
diagnostisering av demens i mange tilfelle skjer for sent i sykdomsforløpet. Selv om ikke 
demens kan kureres vil forløpet kunne påvirkes positivt gjennom tilpassede tiltak og 
oppfølging.  

Det er primærlege (fastlege/sykehjemslege) som har ansvaret for at utredning blir tilbudt 
pasienten til rett tid. Enten i forbindelse med at pasient oppsøker sin primærlege med 
bekymring for egen kognitive fungering, eller at primærlege i andre konsultasjoner 
observerer kognitive symptomer som gir mistanke om demenssykdom, og dermed 
tilbyr/motiverer personen til utredning. Annet helse- og omsorgspersonell som er i 
regelmessig kontakt med en pasient/bruker, for eksempel hjemmesykepleie, bør være 
oppmerksomme på endringer i tenkning og/eller dagliglivets funksjon som kan gi mistanke 
om demenssykdom. De bør i slike tilfeller informere 
hukommelsesteam/koordinator, eller pasientens primærlege, om sin bekymring etter 
samtykke fra pasient. 



Betydningen av god samhandling i helse- og omsorgstjenesten 

Systematisk organisert samarbeid mellom primærlege, øvrig kommunalt helse- og 
omsorgspersonell og spesialisthelsetjeneste er en forutsetning for å kunne støtte og ivareta 
personer med demens og deres pårørende. Slik legges grunnlaget for at personer med 
demens kan bli utredet, får informasjon om diagnosen og mulighet for behandling og 
oppfølging. Målsetningen må være å legge til rette for at personer med demens skal kunne 
bo i egen bolig så lenge som det er praktisk mulig, og at de der gis mulighet for tilrettelagt 
fungering og mestring. 

Basisutredning av personer ved mistanke om demens 

Basisutredning ved mistanke om demens bør vanligvis utføres av pasientens primærlege 
(fastlege eller sykehjemslege)1,2. Utredningen bør foregå i samarbeid med personell fra 
helse- og omsorgstjenesten, gjerne hukommelsesteam/koordinator, med kompetanse om 
demens. 

Videre oppfølging ved primærlege 

Primærlegen bør følge opp pasientens demenssykdom minst hver 6.-12. måned, og oftere 
ved behov.  Det kan være hensiktsmessig at en 
pårørende, hukommelsesteam/koordinator eller en fast kontakt i hjemmetjenesten er med 
ved konsultasjoner dersom pasienten ønsker det. 

En gang i året, eller oftere ved behov, bør det gjennomføres: 

• Somatisk undersøkelse 

• Vurdering av kognitiv funksjon (Mini Mental Status Evaluering MMSE-NR2, 
bruk nytt oppgavesett ved re-test samt Norsk Revidert Klokketest) 

• Vurdering av APSD 

• Vurdering av sikkerhet i hjemmet/bolig 

• Vurdering av pårørendes stressbelastning 

To ganger i året, eller oftere ved behov, bør det gjøres: 

• ADL-vurdering 

 

Hukommelsesteam/koordinator og hjemmebaserte tjenester 

Ved mistanke om demens er det hensiktsmessig at hukommelsesteam/koordinator 
gjennomfører kartlegging av henholdsvis pasient og pårørende, etter avtale med 
primærlege. Kartleggingen bør omfatte vurdering av kognitiv funksjon, ADL-funksjon, 



sikkerhet i bolig, psykisk funksjon og pårørendes belastning1.  
 
Hukommelsesteam/koordinator bør ha hovedansvar for oppfølging i hjemmet for personer 
med demens og deres pårørende etter at demensdiagnosen er stilt, uavhengig om pasienten 
mottar hjemmetjenester eller ei. Der personen med demens mottar hjemmetjenester bør 
det etableres samarbeid mellom hukommelsesteam/koordinator og hjemmetjenesten2.  

1. Primærlege er ansvarlig for å igangsette utredning av mulig demenssykdom. Etter avtale 
med primærlegen kan hukommelsesteam/koordinator utføre kartlegging av pasient og 
pårørende. Anbefalt kartleggingsverktøy finnes på nettsidene 
til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

2. Det er nødvendig at hukommelsesteam/koordinator i samarbeid med de hjemmebaserte 
tjenestene tilstreber at personer med demens i størst mulig grad møter fast personale for å 
sikre stabilitet og kontinuitet. 

Vurdering og innføring av tiltak etter en individuell kartlegging av personen med demens 
sine ressurser og behov, formuleres i personens tiltaksplan som evalueres og tilpasses 
regelmessig til eventuell overgang til heldøgnsomsorg. 

Ved mistanke om demens hos en sykehjemsbeboer er det sykehjemslege, i samarbeid med 
annet helse- og omsorgspersonell ved sykehjemmet, som skal foreta utredningen. Det bør 
samles inn informasjon fra beboeren og eventuelt pårørende. Informasjon om pasientens 
helsetilstand før innleggelsen i sykehjemmet, via journaler og epikriser, skal inngå i dette.  

For demensutredning i sykehjem har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse utviklet et eget kartleggingsverktøy til bruk for helsepersonell og sykehjemsleger, som 
anbefales brukt. 
 
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 at helsehjelp bare kan gis med 
pasientens samtykke. Innhenting av informasjon om pasienten fra pårørende krever slikt 
samtykke fra pasient, så fremt pasienten ikke er vurdert til å mangle samtykkekompetanse, 
se kapittel "Aktuelt lovverk". 

Spesialisthelsetjenesten 

Aktuell spesialisthelsetjeneste bør utrede personer med mistanke om demens i følgende 
tilfeller: 

• personer med kompliserte/atypiske tilfeller av kognitiv svikt  

• yngre personer under 65 år (kun veiledende aldersgrense),  se kapittel 
"Grupper som kan ha særlige behov" 

http://www.aldringoghelse.no/startside/demens/utredningsverkoty
http://www.aldringoghelse.no/startside/demens/utredningsverkoty
http://aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=7327


• personer med utviklingshemning, se kapittel "Grupper som kan ha særlige 
behov" 

• personer med minoritetsbakgrunn der språk, utdanningsnivå og eventuelt 
kultur er en barriere i utredningen, se kapittel "Grupper som kan ha særlige 
behov" 

• personer med samisk kulturbakgrunn der språk, utdanningsnivå og eventuelt 
kultur er en barriere i utredningen, se kapittel "Grupper som kan ha særlige 
behov" 

• personer med alvorlige atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved 
demens 

• andre særlig kompliserte tilfeller (for eksempel ved kompliserte komorbide 
somatiske og/eller psykiske lidelser og/eller nettverksproblemer 
samt juridiske og/eller etiske konflikter) 

Utredning ved mistanke om demens skal som regel utføres av pasientens primærlege 
(fastlege eller sykehjemslege). Unntakene er de overnevnte tilfellene der aktuell 
spesialisthelsetjeneste bør foreta utredningen. Uavhengig av dette har 
spesialisthelsetjenesten et veiledningsansvar for å støtte primærhelsetjenesten 
(primærlege/hukommelsesteam/koordinator) i utredning og oppfølging av personer med 
mistanke om demens, ved behov. 

 

Miljørettede tiltak og aktiviteter 

Gjennom bruk av personsentrert omsorg og behandling legges det til rette for at personer 
med demens så langt som mulig skal kunne opprettholde sin personlige autonomi 
gjennom demensforløpet. Selv om nivået av selvbestemmelse vil reduseres må det tilstrebes 
å finne løsninger som ivaretar personer med demens sine muligheter for å utøve 
ønskede aktiviteter. Pårørende, sosiale nettverk, frivillige og helse- og omsorgssektoren er 
sentrale aktører for at de psykososiale behovene til personer med demens i størst mulig grad 
kan ivaretas. 

Personer med demens er en spesielt sårbar gruppe, og anbefalingene om psykososial 
oppfølging forutsetter at basale behov er møtt. Faktorer som matlyst, søvn, uro, 
stemningsleie, smerter med mer kan påvirkes positivt gjennom individrettede psykososiale 
og fysiske aktiviteter i dagliglivet. 

• Virksomheten skal legge til rette for at personer med demens kan være fysisk aktive i 
minst 30 minutter hver dag.  



• Virksomheten skal legge til rette for psykososiale aktiviteter som tar utgangspunkt i 
personen med demens sine egne interesser og funksjonsnivå. Aktivitetene 
formuleres i personens tiltaksplan, som evalueres og tilpasses regelmessig.  

• Virksomheten skal tilby miljømessige og psykososiale tiltak basert på personsentrert 
omsorg og behandling som førstevalg ved forekomst av atferdsmessige og 
psykologiske symptomer ved demens (APSD). Legemiddelbehandling bør først 
forsøkes ved alvorlig symptombelastning der psykososiale tiltak ikke er tilstrekkelig, 
eller dersom det foreligger en akutt risiko for skade, se anbefaling om 
legemiddelbehandling ved APSD.  

• Kommunen bør tilby tilrettelagt og tilpasset dagaktivitetstilbud til personer med 
demens. Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både sosiale, kognitive og fysiske 
aktiviteter.  

Aktivitetene som tilbys skal bidra til å ivareta deltakerens funksjoner i dagliglivet, 
fremme livskvalitet og å bidra til å forebygge/redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. 
I tillegg vil dagaktivitetstilbudet kunne innebære avlastning og støtte til pårørende.  
Helse- og omsorgstjenesteloven fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 
2020. 

 

Velferdsteknologi 

Kommunen bør vurdere om velferdsteknologi kan tilrettelegge for at personen med demens 
kan bo lengre hjemme i trygge omgivelser og samtidig mestre egen livssituasjon med 
sykdom og redusert helse. Velferdsteknologi bør også vurderes i situasjoner hvor pårørende 
og omsorgspersoner har behov for avlastning.  

Dette innebærer blant annet: 

• Vurdering av teknologiens nytteverdi ut ifra den enkeltes og pårørendes ønske og 
behov.   

• Kartlegging av den enkeltes og pårørendes evne og mulighet til å lære seg å ta 
teknologien i bruk. 

• Sikre gode rutiner for oppfølging fra pårørende, andre omsorgspersoner 
og/eller helsepersonell. 

• I tilfeller med manglende samtykkekompetanse må teknologiens nytteverdi vurderes 
opp mot andre alternativ. 

• Vurdere å tilpasse innbyggers bolig i en tidlig fase av sykdomsutviklingen, ut ifra 
boligens mulighetsrom, innbyggers ressurser og helsetilstand, preferanser, vaner og 
rutiner. Slike velferdsteknologiske tilpasninger i kan være belysning, sensorteknologi 



og/eller fargekontraster som kan fremheve viktig informasjon og lette orientering i 
boligen og lignende. 

Kartlegginger og vurderinger kan gjerne gjennomføres av hukommelsesteam/koordinator i 
kommunehelsetjenesten, eller av helse- og omsorgspersonell i spesialisthelsetjenesten når 
dette er relevant 

Botilbud 

Kommunen skal ha botilbud som er utformet slik at personer med demens med behov for 
heldøgns omsorgstjenester får tilpassede omgivelser som gir mulighet for struktur, aktivitet, 
stimulering og kognitiv støtte. Botilbudene skal også legges til rette for pårørendes besøk og 
deltakelse. 

Pårørende 

Pårørende til personer med demens er ofte en sentral ressurs i vedkommende sitt liv, både 
når det gjelder praktisk, følelsesmessig og sosial støtte. Pårørendes risiko for belastning 
knyttet til omsorgsrollen er velkjent. Belastning hos pårørende kan ha alvorlige konsekvenser 
for pårørendes egen helse, i deres rolle som omsorgsgiver og som samarbeidspartner med 
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Utøver av oppfølgende tiltak må inneha 
kompetanse knyttet til pårørendes situasjon, risikofaktorer knyttet til belastning og 
pårørendes reaksjoner i deres livssituasjon.  

Det er primært kommunen som har ansvaret for oppfølging av pårørende til personer med 
demens. For pårørende til personer med demens som utredes i spesialisthelsetjenesten må 
den aktuelle spesialisthelsetjenesten tilby nødvendig oppfølging til disse. 

• Kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten skal sørge for nødvendig informasjon, 
oppfølging og avlastning (sistnevnte kun kommunens ansvar) for pårørende til 
personer med demens gjennom hele sykdomsforløpet. En kombinasjon av ulike tiltak 
bør tilbys, iverksettes og evalueres etter en individuell kartlegging og vurdering av 
pårørendes ønsker, ressurser og behov. 

• Kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten skal sikre at nærmeste pårørende tilbys 
informasjon og medvirkningsmuligheter sammen med personen med demens før 
avgjørelser om helsehjelp/tiltak fattes dersom personen selv ikke har 
samtykkekompetanse. 

• Kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten skal sikre at det tilbys spesielt 
tilrettelagt informasjon til mindreårige barn av foreldre med demens. 

• Kommunen skal sikre at pårørende tilbys informasjon om aktuelle kommunale 
tjenester og aktuelt regelverk, herunder økonomiske rettigheter. 

• Helsepersonells samarbeid med pårørende bør bygge på: 



o kunnskap og erfaring med å møte familier i krise 

o anerkjennelse av pårørendes kompetanse og erfaring 

o forståelse av ulike behov mellom ulike familier og innad i familier 

o kunnskap om faktorer som er av betydning for pårørendes opplevelse av 
mestring og risiko for belastning: 

 hos pårørende selv 

 hos personen med demens 

 i relasjonen mellom dem 

kompetanse om hvilke fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske konsekvenser 
pårørendebelastning kan gi 

kunnskap om kommunikasjon med personer med demens 

 

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 

En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den 
enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta effekt og 
sikkerhet. Legemiddelgjennomganger skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra 
aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger. 
 
Selve legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene eller i tverrfaglige 
team der behandlende lege er en del av teamet. Legen er ansvarlig for den endelige 
beslutning om videre legemiddelbehandling for pasienten. 

Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt 
av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres. Med 
en systematisk gjennomgang av legemiddelbruken vil rekvireringen kunne endres, enten ved 
at legemidler seponeres, dosen justeres, eller at nye legemidler forskrives for ytterligere å 
forbedre legemiddelbehandlingen. Den mest vanlige endringen ved 
legemiddelgjennomganger, særlig for eldre, er at legemidler ikke lengre anses som 
nødvendige og blir seponert 

Behandlende lege er ansvarlig for den endelige legemiddelrekvireringen og beslutningene 
som fattes om legemiddelbehandling av pasienten.  

Fastlegen skal i følge fastlegeforskriften §25 vurdere å gjennomføre 
legemiddelgjennomganger for pasienter som bruker fire legemidler eller mer, eller når dette 



ansees nødvendig. Før det gjennomføres legemiddelgjennomgang må det være foretatt 
legemiddelsamstemming 

 

 

 

 



Referat fra folkemøte om  fremtidens demensomsorg 

Torsdag den 15.juni 2017 

26 fremmøtte. Politikere, ansatte og øvrige innbyggere. 

Innlegg fra Klaus Amundsen. Kløveråsen kompetansesenter 

- Tenke lurt rigge helsebygg innen pleie og omsorg som om at alle er demente. Bygg for 
demente kan alle personer bo i.  

Innlegg fra Mona Hansen. Demenskoordinator Fauske kommune 

-  

Debatt 

Se faglige retningeslinjer og Ny faglig veileder for demensomsorgen – Helsedirektoratet. 

1. Personer med demens som har pårørende. Disse bor  lengre hjemme  og  pårørende 
opplever  en lettelse når den demente endelig får plass. Pårørden kan i enkelte tilfeller 
oppleve det  vanskelig å gi slipp, de har levd sammen i et langt liv. Også økonomisk grunner. 

2. Det oppleves av påreørende at det er en kamp om plassene og en kamp om tilstrekkelsige 
resursser. Pårørende mener at det må gjøres noe med deltidskulturen. Norsk 
sykepleierforbud se sak deltidstilling. Folk bør få økt stillingsstørrelse noe som gir mere 
stabilitet. Økte kompetanse.  

3. Når pasienter kommer inn på avlastning første gang er de så syk at en ikke forstår hvordan 
pårørende har klart å ha de hjemme. 

4. Parkeringsplass som uteområde –  
5. Partnere til de som får plass er så svært ærekjær, det er belastende å ha den demente 

hjemme, for enklete besøker de sine så mye på institusjon at det oså blir en belastning for 
dem.   

6. Bygningsmasse ikke er tilrettelagt og av den grunn så har de på skjermet avdeling ikke 
mulighet til å sette i gang miljøtiltak som skal være utprøvd før medisinering. 

7. Eiaveien – befaring egentlig ikke landet hvor en skal bygge opp demensomsorgen. Fleksibygg 
noe usikkert  for fremtiden – hvordan kan disse omgjøres. Politikken trenger mere klarer 
bestilling.  

8. Yngre personer med demens der ektefelle er i jobb. Dagtilbud utover 9-14 utvidet dagtilbud 
ettermiddag iog mulighet til å kvile seg.  

9. Folk blir lokket til å bo hjemme på grunn av velferdsteknologi 
10. Folk og behov er veldig individuelt. Hadde kommunen hatt et ettermiddag /kveldstilbud ville 

det  avlaste hjemmetjenesten. 
11. Lettere demente kan bo i omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Hjemmel om tvang.  
12. Bygge ut hjemmetjenesten. Bygge opp kompetanse og forstå å samtale med de 

hjemmeboende dement.  
13. Politikere velger stådig nye veier å gå skaper usikkerhet …  
14. Når det skal bygges skal alle fagfolk tas med og arkitekten må stås utenfor. Fagfolk vet 

hvordan rommet til demente skal se ut.  
15. Utreningen av Eiaveien var gjort. 
16. Utadgering  i avdelingen er meget resusskrevende  

 



 
 



Frivillighet i omsorg
- Hvordan tilrettelegge for et godt samarbeid?

Fauske, september 2017
ved Beate Magerholm, Verdighetsenteret



Verdighetsenteret

Ideell stiftelse
Nasjonalt kompetansesenter

Tverrfaglig fokus i møtepunktet mellom:

Omsorg ved livets slutt (Palliative care)
Eldreomsorg
Demensomsorg
Frivillig innsats – eldreomsorg

Tilbyr tre nasjonale videreutdanninger, 
seminarer og konferanser samt faglige 
Publikasjoner og utviklingsprosjekter



Avdeling:
Frivillighet og kultur

Hovedmål: 
Å være faglig foregangsaktør innen feltet og bidra til bærekraftig forankring 
av frivillighet i eldreomsorg

Arbeidsområder:
Utdanning og opplæring
Forskning og fagutvikling
Opinionsdannelse
Rådgivning og veiledning



Verdighetsenteret ønsker å bidra til å gi sårbare gamle 
maksimal mulighet til helse, autonomi, omsorg og livskvalitet   
– med særlig fokus på den voksende gruppen demenspasienter



Stortingsmeldingen 
«Morgendagens omsorg»

Økt satsing på opplæring av 
frivillighetskoordinatorer i regi av 
Verdighetsenteret.

Frivillighetskoordinatorer kan bidra 
til å mobilisere, organisere og 
koordinere frivillighetsarbeidet. 



Verdighetsenteret skal utvikle og 
spre tverrfaglig utdanningsprogram 
for koordinering av frivillig innsats i 
kommunene. 



Også i Demensplan 2020 
trekkes styrket samarbeid 
med frivillig sektor frem 
som en av flere strategier.



Frivillige som viktige samarbeidspartnere

✓ Et «levende» 
omsorgstilbud

✓ Sosialt nettverk

✓ Helse og 
livskvalitet

✓ Møte mellom 
mennesker



Vi ser at gjestene våre og de frivillige kommer 

veldig godt overens. Jeg husker en gang da det ble 

snakk om en måneformørkelse som hadde skjedd 

på 50-tallet en gang. Frivillige og gjester mimret i 

vei. Vi medarbeiderne som var født på 70-tallet 

hadde ingenting å stille opp med. (Camilla Dragseth Berg, 

Teamleder, Villa Fredrikke aktivitetshus)



«For beboerne betyr samarbeideidet med de frivillige at de får 

muligheten til å fortsette livet mest mulig likt det livet de hadde 

før de fikk et hjelpebehov» (Lena Nilsen, Frivillighetskontakt, Filten, Hamborgstrøm)



Frivillighetstjenesten 
skaper relasjoner og 
opplevelser som 
minner om dem man 
hadde da man var 
«med i verden»

Beboer på sykehjem



Hva kjennetegner et godt samarbeid?

✓De frivillige møtes på en god måte

✓ Ansatte opplever at frivillige gir avlastning og glede i 
arbeidshverdagen

✓ De frivillige ses som en ressurs 

✓ Gjensidig tillit

✓ God oppgaveavklaring

✓ Aktiviteter planlegges og utføres
sammen  – et godt team

✓ Gi og ta forhold



Samarbeidet med de frivillige er helt fantastisk. Det er viktig 

at vi er et team, og det er vi her. Å ha frivillige på 

arbeidsplassen gir nye muligheter. Jeg har merket en enorm 

endring etter at vi startet samarbeid med frivillige her for to 

år siden. Det gjør at vi for eksempel kan realisere en 

velværesalong (Helsefagarbeider, Filten, Drammen kommune)



Suksesskriterier for samarbeid med frivillige

✓ Frivillige skal ikke erstatte lovpålagte oppgaver

✓ Frivillige er ikke billig arbeidskraft

✓ Frivillige kan ikke settes til oppgaver de ikke ønsker å gjøre

✓ Frivillighetstjenesten må være forankret i alle ledd

✓ Frivillige og ansatte må ha kunnskap om hverandre





Utfordringer for samarbeidet

✓ Taushetsplikten – frykt for samarbeid

✓ Uklarhet rundt grenseoppgangene og rolleavklaring –
profesjonsstrid

✓ Uenighet om hvordan frivillige skal bidra – manglede 
intern frivillighetspolitikk

✓ Frivillige er utrygge i frivilligrollen 

✓ Dårlig informasjonsflyt – manglende forankring



Hva kjennetegner problemer i samarbeidet?

✓De frivillige opplever å ikke bli godt møtt

✓ Uklare forventninger til hva frivillige skal gjøre

✓ Frivillige blir satt til oppgaver som ansatte skulle ha gjort

✓ De frivillige opplever at de er i veien…

… og det gjør de ansatte også



Behov for å sette samarbeid med frivillige i system

✓ Samarbeidskultur – forankring hos ledelse og ansatte

✓ Profesjonsstrid – tydelig rolleavklaring

✓ Trygghet – kunnskap til både frivillige og ansatte

✓ Overførbarhet 
– mindre avhengig av enkeltpersoner

✓ Kontinuitet og god folkehelse



Koordinatoren har en 

helt sentral rolle i 

arbeidet med å skape en 

god kultur for frivillighet.         
(Herrestad, Lundereng, Øhrn)



Erfaringer fra 
Drammen kommune



Mål: 

Utvikling og implementering av ny modell for samspill mellom 
Drammen kommunes helse- sosial og omsorgstjeneste og 
frivillig sektor, som styrker alle parter.

Visjon: 

Å skape en god samarbeidskultur mellom medarbeidere og 
frivillige som vil legge til rette for en aktiv hverdag og økt 
livskvalitet for innbyggerne som mottar tjenester fra 
kommunen, og også for den enkelte frivillige. 



Hvordan skal den enkelte frivillige forholde 
seg og hvordan skal arbeidet med frivillige 
organiseres. Det var spørsmål vi trengte 
svar (Anniken Blichfeldt Muren, Helsesjef Drammen kommune)









«Gjennom mange års samarbeid med flere av byens 

institusjoner ser vi at der vi har kontaktperson/er på 

stedet har det frivillige arbeidet fungert godt og det har 

ofte vart over tid. Noe som gir positive effekter både for 

de frivillige og for institusjonene. Der det ikke har vært 

kontaktperson/ mottakerapparat opplever vi at det ofte 

blir større «gjennomtrekk» av frivillige.» 

(Irene Sand Sørsdahl, Leder, Drammen Friviligsentral)







I utgangspunktet kan 
jobben min være 
ensom, og da er det 
kjempeviktig med et 
nettverk.  (Wenche Mondal, 

Frivillighetskontakt, Fjell)



Det å ha et forum som dette har hjulpet meg i gang med å 

innlede samarbeid med frivillige, og jeg har fått veksle 

erfaringer med de andre når det gjelder å starte opp aktiviteter. 

Det er nyttig å høre hvor langt de andre er i sine prosjekter og 

hva som fungerer og ikke fungerer så godt. Det er fint med 

en samarbeidsgruppe som jobber mot de samme målene og 

å få informasjon av Nettverkskoordinator som leder gruppen 

om videre arbeid i frivillighet er meget nyttig. (Ellen Hagen, 

Frivillighetskontakt, Åskollen)









Dette var svært matnyttige temaer 
som ga meg inspirasjon til å 
fortsette som frivillig

- Deltaker på introduksjonskurs for frivillige





✓Det er ikke bare viktig med introduksjonskurs for frivillige
- ansatte må også ha innføring i frivillighetskulturen

✓ Det blir lettere for ansatte å tenke de frivillige inn i samarbeid

✓ De ansatte blir trygge på å samarbeide med frivillige

✓ Motvirker rollekonflikt og profesjonsstrid

✓ Legger til rette for et godt mottaksapparat for frivillige

✓ Kunnskap engasjerer!







✓ Frivillighetssatsningen er forankret i alle nivåer

✓Nettverkskoordinator – frivillighet med kompetanse innen frivillighet 
og god kjennskap til kommunen

✓ Frivillighetskontakter synliggjøres, og får avsatt en prosent av sin 
stilling til arbeid med frivillighet i virksomheten. 
Funksjonsbeskrivelsen blir en del av stillingsinstruksen.

✓Medarbeidere og frivillige har kunnskap om hverandres ståsted.

✓Avklaring av kommunens ansvar i forhold til frivillige, forsikring, 
taushetsplikt og grenseavklaring i forhold til oppgaver i samråd med 
kommuneadvokat.

Suksesskriterier





Takk for oppmerksomheten!

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Beate Magerholm, Rådgiver Verdighetsenteret

E-post: bm@verdighetsenteret.no

Telefon: 988 54 020

mailto:bm@verdighetsenteret.no
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1. Bakgrunn og lovgrunnlag 
 
Oversiktsdokumentet for Fauske kommune er et dokument som beskriver helsetilstanden til 
innbyggerne i kommunen, samt gir en oversikt over faktorer som påvirker helsetilstanden.  
Oversiktsdokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi og i 
arbeidet med øvrige planer, strategier og tiltak.  
 
Samhandlingsreformen innebærer at kommunene har fått større innflytelse over de samlede 
helsetjenestene. Reformen er en retningsreform for folkehelse og en helsereform som innebærer at 
kommunene overtar et større ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne.  
 
Bakgrunnen for reformen er at det i årene som kommer vil bli flere mennesker med kroniske 
sykdommer, antall eldre vil øke, veksten i helseutgiftene må bremses og det er nødvendig å tenke mer 
helhetlig når det gjelder tjenestetilbudet. Det er en ambisjon at kommunen skal sørge for en helhetlig 
tenkning, mer helsefremming og forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 
oppfølging, slik at helhetlige klientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive 
omsorgsnivå.  
 
Lov om Folkehelsearbeidet (folkehelseloven) trådte i kraft 01.01.12. Formålet med loven er å bidra til 
en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller.  
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et 
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.  

Kommunen har ansvar for folkehelsearbeidet, deriblant ansvar for oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen skal etter Folkehelseloven § 5 ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal 
identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 
årsaksforhold.  

Plikten til å ha oversikt er videre forankret i smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern, 
forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten og forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
(folkehelseforskriften).  

Oversikten skal baseres på:  

• Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter § 
20 og § 25 i folkehelseloven 

• Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-3  

• Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning 
på befolkningens helse  
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Forskrift om oversikt over folkehelsen presiserer i § 3 at kommunens og fylkeskommunens oversikt 
skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:  

a) Befolkningssammensetning  

b) Oppvekst- og levekårsforhold  

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  

d) Skader og ulykker  

e) Helserelatert adferd 

f) Helsetilstand 

 

2. Kilder og statistikk 
 
Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet store 
utfordringer til bruk av statistikk og tolkningen av den. Statistikken gir ofte et grunnlag for undring og 
spørsmål – heller enn fasitsvar og løsninger.  
 
I arbeidet med å finne oversikt over helsetilstanden i Fauske er det brukt ulike statistikker, analyser og 
data. Tallmateriale skal hjelpe en å se tendenser og hvilken retning utviklingen har. Statistisk materiale 
kan inneholde feilkilder og noen ganger kan små avvik gi store utslag og dermed skape et feil 
inntrykk. Det har derfor også vært viktig å sjekke tilgjengelig statistikk opp mot lokal kunnskap. 
 
 

Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra - eller basert på – tall og opplysninger fra: 

• Kommunehelsa. Folkehelseinstituttet (FHI) 
• Norgeshelsa (FHI) 
• Folkehelseprofil for Fauske kommune. (FHI) 
• Skoleporten. Utdanningsdirektoratet. 
• SSB – Statistikkbanken 
• NAV Fauske 
• Helse- og miljøtilsyn Salten IKS  
• Ungdata (NOVA). Undersøkelse i 8, 9 og 10 klasser, Fauske kommune 2013 og 2016.  
• KOSTRA 
• Innhenting av informasjon og data fra ulike tjenesteområder i Fauske kommune  
• Energi – og klimaplan for Fauske kommune 2011-2014 
• Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2015 
• Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 – 2019 
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 – 2018 
• Kommuneplanens nye arealdel 2016, ute til høring. 
• Nordlandsforskning.  
• Samtaler med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk indre Salten. (BUPiS) 
• Samtaler med Fauske lensmannskontor 
• Samtaler med Fauske videregående skole 
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3. Identifiserte folkehelseområder 
 
Når sentrale og lokale folkehelseområder er identifisert, forutsettes det at kommunen vurderer hvilke 
konsekvenser dette har for folkehelsa. En særlig oppmerksomhet når det gjelder utviklingstrekk over 
tid, reflekterer behovet for den samlede systematisk og langsiktige folkehelseinnsatsen lokalt. 
Årsaksforhold må analyseres og vurderes, og er en viktig del av dette arbeidet.  
 
Folkehelseinstituttet understreker også betydningen av å vurdere forhold hvor kommunen kommer 
bedre ut sammenlignet med landsnivået på ulike indikatorer. Dette fordi landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå i befolkningen.  
 
Helseforskjeller er et produkt av forskjeller i ressurser, levekår og muligheter, og forskjellene skapes i 
oppvekstmiljø, arbeidsliv, fritid og lignende. De mest effektive tiltakene mot sosial ulikhet retter seg 
mot hele befolkningen, i form av tiltak som bidrar til sosial utjevning. Dette bør kombineres med mer 
målrettede tiltak ovenfor de mest utsatte gruppene. 
  
Folkehelselovens § 4 lovfester prinsippet «helse i alt vi gjør». Her understrekes det at kommunen skal 
fremme folkehelse innenfor hele virksomhetsområdet, og med hjelp av de virkemidler kommunen er 
tillagt og rår over.  
 
I oversiktsdokumentet er det fra kapittel 4 til og med kapittel 8 presentert og gjort rede for relevant 
folkehelsestatistikk for Fauske kommune. Materialet er kvalitetssikret og supplert med lokal kunnskap 
på tvers i organisasjonen. Dette i tråd med Lov om Folkehelse § 4 tredje ledd, og merknadene til § 3 i 
forskrift om oversikt over folkehelsen. Det er videre søkt å gjøre delvis rede for sannsynlige 
årsakssammenhenger. Dette er ikke uttømmende og eksakt viten, på noen områder må vi de nærmeste 
årene gjøre et dypdykk for å hente ut mer kunnskap om lokale årsakssammenhenger. Det kan være 
aktuelt med både konkrete brukerundersøkelser og forskning i denne sammenhengen. Det vil være 
viktig å slutte opp rundt undersøkelser som kan gi oss nødvendig lokal kunnskap, som det for 
eksempel gjøres med ungdataundersøkelsen i skolen.   

Basert på framlagt statistikk for Fauske, lokal fagkunnskap på tvers i organisasjonen samt 
forskningsbaserte påviste sammenhenger, er det identifisert folkehelseutfordringer på ulike områder. 
Utfordringene er sammensatte og påvirker hverandre gjensidig. Med bakgrunn i det som er beskrevet 
ønsker en på nåværende tidspunkt å peke på 8 ulike områder.  
 
 

8 områder som prioriteres i folkehelsearbeidet i kommende planperiode: 

1. Sosiale ulikheter i helse 

Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i helse. Sosiale ulikheter i helse vil si at en ser systematiske helseforskjeller som 
følger inntekt og utdanningslengde.  Forskjellene er uavhengig av kjønn og alder, og gjelder blant 
annet forventet levealder, ulike sykdommer og levevaner som kosthold og røyking. Når 
helseforskjeller skal utjevnes, må en ha hele befolkningen i tankene.  
 
Oversiktsdokumentet viser en økning av lavinntektshusholdninger i kommunen, og en økning fra 2013 
til 2016 av elever som sier at de har dårligere råd. I 2013 var det ca. 11% av barn 0 -17 år lever i 
husholdninger med lav inntekt. Dokumentet viser også at frafall i videregående skole har sammenheng 
med foreldrenes utdanningsnivå.  

Årsakene til sosiale ulikheter i helse er sammensatte og det finnes ingen entydige svar på hvordan 
denne utfordringen skal møtes. Gjennom innsats fra alle samhandlingsområder og enheter vil 
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folkehelselovens mål om å redusere sosiale helseforskjeller omsettes til kommunale 
styringsdokumenter og forpliktende handling. Kommunen har gjennom skole, barnehage, kultur og 
helsesøstertjeneste et ansvar for å gi barn lik tilgang på de helsefremmende faktorene, og kan bidra 
med utjevning gjennom læring, mestring, trivsel og levevaner. Et godt gjennomført tiltak kan samlet 
sett gi en betydelig folkehelsegevinst fordi det når frem til mange. Det kan være tiltak som gratis 
skolefruktordning, tilskudd til kontingenter, utlån av utstyr og lignende kan gjøre det lettere for alle 
barn å delta på aktiviteter uavhengig av familiens ressurser. At kommunen har gratis leie for lag og 
foreninger, som ivaretar barn og unge, er av stor betydning. Samtidig har enhetene en unik mulighet til 
å bidra med å styrke foreldrerollen og utjevne foreldrenes forutsetninger for å gi barn en 
helsefremmende oppvekst. Kommunen har gjennom en felles «Samhandlingsplan for oppvekst og 
kultur 2014-2019» lagt strategier for arbeidet, et arbeid som bør følges tett opp de neste årene. 
Nøkkelen til å redusere helseforskjeller ligger ikke i noen få enkelttiltak, men i en samlet innsats. 

 

2. Foreldre  

Gjennom ungdataundersøkelsen 2016 melder Fauske-ungdommen at de stort sett er fornøyd med 
foreldrene sine. Statistikken viser at de fleste foreldrene gir barn gode, helsefremmende og sunne 
oppvekstvillkår, og de unge er i mindre grad enn tidligere i opposisjon til sine foreldre. Samtidig kan 
det se ut til at en andel foreldre har manglende bevissthet knyttet til forhold og faktorer som påvirker 
barnas oppvekst, skolehverdag og fremtidig helse.  
Årsakssammenhengene til at en del foreldre sliter med foreldrerollen kan nok antas være sammensatte. 
Generelt kan man si at det gjennom de siste 20 – 30 år har skjedd betydelige samfunnsendringer, og at 
familien som institusjon har endret karakter. Endringene i familier gjelder både størrelse, 
sammensetning, organisering og oppgaver. Nye familie- og samlivsformer innebærer at mange barn og 
foreldre får mer sammensatte og vekslende familieerfaringer, noe som kan være krevende både for 
foreldre og barn. Delt omsorg innebærer for mange en konfliktfylt hverdag, og konflikter kan påvirke 
både barnehagehverdagen, skolehverdagen og barns helse negativt. 
 
Foreldre har det største ansvaret for barn og unges helse, de er med på å bidra til barnas skolehverdag 
og for kvaliteten på opplæringen.  Fauske har innført mobilfrie skoler fra skoleåret 2016, foreldre som 
gruppe har bidratt til å få innført ordningen.  
 
Av ungdataundersøkelsen fremkommer det at spesielt jenter spiser sjeldnere frokost og lunsj enn 
gutter. Kostholdsvanene er spesielt viktig og dårlige vaner oppleves som en utfordring for læring. 
Frokost er viktig for å opprettholde stabilt blodsukker og hindre at kroppen blir slapp og sliten. En del 
elever er for lite fysisk aktive, har for dårlige fysiske ferdigheter, mangler grunnleggende frilufts- 
ferdigheter, og er ikke nok fysisk robuste. Det er også elever som ikke har med passende klær til 
uteaktivitet. Elever som ikke møter uthvilt til skolestart er en utfordring både for dem selv og for 
lærere, problemet øker med økende klassetrinn. Det viser seg at på en del skoler i kommunen er det et 
unødvendig høyt antall elever som blir kjørt til/fra skolen.  

Kommunen arbeider aktivt for å skape helsefremmende skoler med god kvalitet, og trenger en 
foreldregenerasjon som er bevisst på faktorer som fremmer barns helse. Kommunen møter foreldrene 
gjennom helsesøstertjenesten, helse- og sosiale tjenester, barnehage, skole, kultur- og fritidstilbud, og 
har en unik mulighet til å påvirke denne utviklingen i en positiv retning. Kommunen har de siste årene 
hatt en bevisst strategisk satsing på foreldrestøtte, og det anbefales at satsingen videreføres i årene 
fremover. 
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3. Utdanning 

Forskning viser at barnehagen kan bidra til å motvirke frafall i videregående opplæring. Mye tyder på 
at barnehager med høy kvalitet stimulerer viktige ferdigheter før skolestart, blant annet matematikk, 
språk, sosial kompetanse og selvregulering. Ferdigheter som er viktig å ha for at barn skal kunne 
tilpasse seg faglig og sosialt på skolen. Barnehagen har betydning særlig for barn fra familier med lav 
sosioøkonomisk status og innvandrerbakgrunn. I tillegg vet en at barnehagen kan være en viktig arena 
for utjevning av sosiale helseforskjeller.  
 

Statistikk for Fauske viser at andel 5. og 8. klassinger har lavere mestringsnivå i regne- og 
leseferdigheter enn landet for øvrig. Tendensene har over flere år vært at når elevene kommer fra 
småtrinn og over på mellomtrinn (5. klasse) har antallet som ligger på dårligste mestringsnivå vært for 
høyt i forhold til de vi sammenligner oss med, men når de samme elevene kommer i 8. og 9. klasse 
(nasjonale prøver der også) har denne forskjellen vært mindre. Årsaken til dette fenomenet er ikke 
klarlagt. 

Fauske kommune har pr. 2016 en skolestruktur med seks grunnskoler og en privatskole. Tre av 
grunnskolene er 1. – 10. skoler og ligger i kommunens tre sentre, Valnesfjord, Fauske sentrum og 
Sulitjelma. I tillegg har kommunen tre 1. – 4. skoler i Fauske sentrum fordelt på bydelene Erikstad, 
Hauan og Finneid. Privatskolen er en 1. – 10. skole lokalisert på Kvitblik. 

Kommunen har de senere år satset mye på bygging av nye skoleanlegg, og ny skole i Sulitjelma (1. – 
10) og på Vestmyra (1. – 10.) er allerede tatt i bruk. Ny skole i Valnesfjord (1. – 10.) er planlagt og 
bevilget penger til oppstart høsten 2016. I tillegg er det investert betydelige beløp i oppgradering, 
utbygging og modernisering av Finneid skole (1. – 4.). 

Elevtettheten pr. lærer er lavere for Fauske enn for Nordland eller nasjonalt nivå. Det betyr færre 
elever pr. lærer i gjennomsnitt. Fauskes høye andel av spesialundervisning frem til i år har derimot 
vært en medvirkende årsak til at dette ikke har vært det reelle bildet ute i det enkelte klasserom. Mye 
menneskelige ressurser har gått med til å dekke enkeltelevers krav til ene- eller gruppeundervisning, 
og den reelle tettheten for ordinær undervisning har dermed vært høyere. Altså flere elever pr. lærer i 
ordinær undervisning. Kommunen har den senere tid hatt nedgang i spesialundervisning, og nærmer 
det som er nasjonalt nivå. Dette er et resultat av bevisst strategivalg. 

Det er færre elever i Fauske som opplever mobbing enn i Nordland og i landet for øvrig. På samme tid 
viser også statistikken at det er ungdommer som opplever ukentlig plaging, trusler eller utfrysing av 
andre unge på skolen eller i fritida. Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at 
det er viktig å forebygge mobbing i skolen. Det er dessuten viktig å følge med på statistikk over 
andelen som har vært utsatt for mobbing for å si noe om hvordan iverksatte tiltak fungerer, og for å 
kunne drive lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet, det 
er positivt at elever i Fauskeskolen trives bedre nå enn tidligere. Trivsel på skolen er en av en rekke 
faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og dermed deres evne til å mestre de 
utfordringene skolehverdagen gir.  

Det er viktig å være klar over at det er sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og frafall i 
videregående skole. I Fauske har frafallet gått ned de siste årene der foreldre har videregående skole 
eller universitets-/høyskoleutdannelse, mens frafallet har steget der foreldre kun har 
grunnskoleutdanning. I tillegg ligger Fauske noe lavere enn Nordland og landet for øvrig når det 
gjelder høyeste utdanningsnivå.  

Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at eleven klarer å gjennomføre videregående 
skole. Arbeidet med å redusere frafall i videregående skole bør derfor starte i grunnskolen. Det er flere 
faktorer i grunnskolen som kan virke negativt på frafallstatistikken:   

• høy andel elever med svak motivasjon for læring  
• mange elever mener det er for mye teori og for lite praktisk læring  
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• skolerelatert stress suppleres med press som følge av en samfunnsutvikling preget av mye 
informasjon, sosiale medier etc.  

• høy andel sliter psykisk  
• høyt frafall i videregående skole starter gjerne som «mentalt frafall» i grunnskolen  
• økt skille i elevenes sosiale bakgrunn  

 
Utdanning og mulighet for å mestre og å utvikle sine evner er grunnleggende viktig for den enkelte og 
for samfunnet. Forsking over tid viser at utdanning og utdanningsnivå utgjør en betydelig 
påvirkningsfaktor for helsetilstanden og fordelinga av helseutfordringer i ei befolkning. 

 

4. Psykisk helse  

Ungdataundersøkelsen for kommunen i 2013 og 2016 viser at jenter har i ganske mye større grad enn 
gutter utfordringer knyttet til den psykiske helsen. Folkehelseprofilen 2016 viser at kommunen har 
flere personer (0-74 år), som bruker primærhelsetjenesten når det gleder psykiske symptomer/lidelser 
enn både landet for øvrig og Nordland fylke.  

Årsaksforholdene til økende psykisk uhelse i befolkningen er svært sammensatte. Familiene har 
gjennom de siste 20-30 år endret seg, samtidig som det også har skjedd betydelige samfunnsendringer. 
Dagens samfunn speiler en befolkning som må forholde seg til økte krav og konkurranse, store 
mengder informasjon, sosiale medier, samt økte muligheter og valg. Summen av belastninger kan over 
tid bli for stor for mange.  

«Det er stor bekymring knyttet til forekomst av psykiske plager og lidelser i befolkningen og 
konsekvenser av dette. Det er behov for å utvikle psykiske helseperspektiver i folkehelsearbeidet for å 
redusere de faktorer som øker risiko for psykiske plager og lidelser. Det er like viktig å fremme de 
faktorer som bidrar til mestring, trivsel og livskvalitet i befolkningen».1 

Kommunen har et ansvar og bør ha en hovedstrategi for å fremme psykisk helse og trivsel ved å legge 
til rette for mestring og deltakelse på livets mange arenaer, enten det dreier seg om barnehage, skole, 
arbeidsliv, de eldre år eller nærmiljø. Det å stå utenfor skole, arbeids- og samfunnsliv gir dårlige kår 
for helse og trivsel. 

Fauske ungdomsråd vil sette psykisk helse på dagsorden og er et prioritert område for dem. 

«Med større oppmerksomhet rundt prestasjonskulturens påvirkning på psykisk helse og selvforståelse, 
vil vi både bedre forstå hvor sårbare og presset de unge er, og med det lettere justere og slakke på 
forventningene. Vi kan også gi dem verktøyene de trenger for å trives med seg selv som den de er, forstå 
og takle at livet svinger og å bli mer robuste til å håndtere valgene de utsettes for.» 2 

Andelen eldre vil øke i årene fremover, vi vet at eldre oftere opplever ensomhet. Fokus på kommunens 
langsiktige folkehelsearbeid kombinert med tiltak for å fremme fysisk og sosial aktivitet blant eldre er 
viktige innsatsområder for å bidra til en frisk eldrebefolkning. I kommunen rus – og psykisk 
helsetjeneste foreligger det en usikkerhet i hva samhandlingsreformen vil kreve av kommunen innen 
området psykisk helse i de neste årene. 

 

                                                           
1 Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet. Helsedirektoratet. IS-2263 
2 Dagens ungdom bekymring og prestasjon. Kronikk 2016. Nordlandsforskning 
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5.  Levevaner 

I Fauske er overvekt/fedme et noe større problem enn i landet som helhet, dette vurdert etter menn 
med KMI (kroppsmasseindeks)>25. Folkehelseprofilen 2016 viser at 28% av menn fra Fauske, målt 
ved sesjon har overvekt/fedme, landsgjennomsnittet var på samme tid 21%. Overvekt i et 
folkehelseperspektiv henger sammen med manglende daglig fysisks aktivitet og ugunstig kosthold. I 
følge Helsedirektoratet er fysisk aktivitet redusert i Norge, dette gir økt risiko for en rekke 
sykdommer. Resultat fra ungdataundersøkelsen viser at 21% av barn og unge i kommunen er fysisk 
inaktive mot 13% på landsbasis. Hverdagen for disse er stort sett preget av mye sittestilling, lite 
aktivitet og bevegelse.  

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 
slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer. Overvekt og fedme kan også ha psykiske 
helsekonsekvenser. En del av dette konsekvensbildet vises på lokal statistikk. Ettersom erfaringer viser 
at det er vanskelig å behandle overvekt og fedme, spesielt for barn, må utfordringene forebygges i 
større grad. Kommunen har muligheter til å legge til rette for en helsefremmende hverdag, som på sikt 
både fremmer og utjevner helse mellom de ulike sosioøkonomiske gruppene i befolkningen. 

En del personer med funksjonsnedsettelse og / eller utviklingshemming, og andre utsatte grupper i 
samfunnet har livsstilproblemer knyttet til overvekt/fedme. Personer med funksjonsnedsettelse og / 
eller utviklingshemming er generelt en utsatt gruppe og kan ha dårligere helse enn den øvrige 
befolkningen. Det understreker viktigheten av å legge til rette for en helsefremmende livsstil for denne 
gruppen. Et av satsingsområdene for helsesøstertjenesten, skole og barnehage er å skape 
helsefremmende barnehager og skoler. Det er også hos disse tjenestene iverksatt strategier for å 
påvirke og styrke foreldrene sine forutsetninger for å gi barna god fremtidig helse gjennom sunne 
levevaner. Tiltak som legger til rette for å aktivisere de minst aktive er viktig, noe som gjøres ved 
etablering av lett tilgjengelige lavterskeltilbud, blant annet merking av turstier, opprettelse av nye 
turstier og markedsføring av muligheter som finnes. Det handler også om å ivareta tilbud til særskilte 
grupper gjennom Frisklivssentralen, og opprettholde/fornye utstyrssentralen samt tilrettelegging av 
grøntområder i kombinasjon med gang- og sykkelveier. 

 

6. Integrering 

Innvandrergrupper vil ofte kunne møte sosiale og økonomiske utfordringer og vanskeligheter 
uavhengig av årsakene til migrasjon. Å sikre innvandrere gode boligforhold, god språkopplæring, 
mulighet til å delta i utdanning/arbeid, mulighet for kulturell utfoldelse samt sikre de minste barna 
barnehageplass vil være god integreringspolitikk på kommunenivå. Dette vil kreve et sterkere fokus og 
et sterkere samarbeid på tvers av de enketer som møter innvandrere gjennom ulike tjenester. For 2016 
og 2017 foreligger det vedtak om bosetting av 48 flyktninger inklusiv familiegjenforeninger. Et viktig 
tiltak er effektivisering av norskopplæringen for bosatte flyktninger. At flyktninger får praksisplasser 
og kommer seg ut i arbeid gir økonomisk gevinst både for flyktningene og kommunen.  
 
På bakgrunn av den alvorlige flyktningstrømmen ble det i 2015 etablert 3 flyktningmottak i Fauske 
kommune på kort tid.  To mottak for enslige mindreårige flyktninger og ett ordinært mottak i 
Sulitjelma. Mottaket i Sulitjelma blir nedlagt høst 2016, og et av mottakene for mindreårige er vedtatt 
nedlagt første halvdel 2017. Opprettelse av mottak har ført til en rekke utfordringer for det kommunale 
tjenesteapparatet. Å skaffe til veies nødvendig kompetanse hos helsepersonell og blant ansatte ved 
mottakene har vært utfordrende. Flyktningehelseteamet bidrar til å tilrettelegge for helsehjelp til 
flyktninger, ha oversikt over de tilgjengelige ressurser, håndtere helsefaglige spørsmål rundt 
flyktningsituasjonen, gi råd i enkeltsaker samt fungere som en kommunikasjonskanal inn til 
helsetjenesten for mottakene. Flyktningsituasjonen har ført til en økning av menneskelige ressurser 
innenfor en rekke kommunale tjenester. 
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7. Aktiv aldring 

Aktiv aldring er å kunne mestre hverdagen og klare seg selv, ved hjelp av egne ressurser, 
velferdsteknologi og tilrettelagte tjenester fra kommunen. Aktiv aldring øker livskvaliteten, og et langt 
liv skal være et godt liv.  Hvordan kan kommunen legge til rette for at et voksende antall eldre skal bli 
mest mulig selvhjulpne og ha et aktivt liv med god livskvalitet? Svaret for kommunen er nye og 
kreative løsninger.  

De fleste mennesker ønsker å klare seg selv uten innblanding fra noe hjelpeapparat. Likevel er det en 
mental snuoperasjon for mange eldre mennesker selv å gjøre hverdagsaktiviteter som andre tidligere 
har gjort, og som ofte blir «bjørnetjenester». Daglige aktiviteter som å støvsuge, vaske kjøkkengulvet 
og gjøre innkjøp er viktig for å holde kroppen i funksjon. Å holde kroppen i form er bra for 
selvfølelsen. Tiltak satt i verk i andre kommuner med hjemmetrenere viser at det er flere eldre som 
kan klare daglige gjøremål selv, slik at de mestrer hverdagen og kan delta aktivt i samfunnet. Et viktig 
tiltak er å få på plass hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Det er i forslag til budsjett 2017 
foreslått implementering av hverdagsmestring i samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten og 
skolering av personell til «hjemmetrenere».  

Det er også viktig å oppdage sykdom og funksjonssvikt tidlig for å komme i gang med tiltak og 
rehabilitering. Det er i tråd med samhandlingsreformen som har hovedfokus på forebygging.  

Bruk av velferdsteknologi kan være et viktig bidrag for å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i 
hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne. Eksempler på teknologi kan være kommunikasjonsutstyr 
for å holde kontakt med venner og familie eller interaktivt treningssystem som hjelper folk å trene 
hjemme.   

 

8. Folkehelsearbeidet på tvers - folkehelsekommunen der alle trives.  

I Fauske kommune er folkehelsearbeidet nedfelt og forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i 
noen underliggende planer. Enkelte områder i kommunen er kommet lengre enn andre områder når det 
gelder forankring og iverksetting av tiltak. 
 
Folkehelseutfordringene som kommunen er satt til å løse er komplekse og utfordrende med 
sammensatte årsaker, og ingen samhandlingsområder, enheter eller avdelinger sitter alene på 
løsningene. Kommunene er inndelt i samhandlingsområder og enheter med egne oppgaver og budsjett. 
Folkehelsearbeidet utfordrer således kommunens tradisjonelle styringsmekanismer der enhetene har 
størst oppmerksomhet på egen måloppnåelse om økonomisk balanse, og mindre oppmerksomhet på de 
samfunnsutfordringer som krever innsats på tvers av samhandlingsområdene. Det er derfor ekstra 
viktig i årene fremover å ha spesielt fokus på folkehelsearbeidet i kommunen.  
 
«Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurs. Det er et stort potensiale å fremme helse 
og forebygge sykdom og for tidlig død. Det er et samfunnsansvar å bidra til god helse i hele 
befolkningen. Hvordan vi utvikler samfunnet vårt har stor betydning for helsen til hver og en av oss, 
og ikke minst for hvordan helsen er fordelt i befolkningen.»3 
 
Det kommunale folkehelsearbeidet er bestemt i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 
01.01.12. 
 
 
 

                                                           
3 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), Prop. 90L (2010-2011) 
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
§ 1. Formål 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk 
tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette 
for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 
 
 
Kapittel 2. Kommunens ansvar  
§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet 
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra 
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal 
medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning 
skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal 
legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 
§ 5. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 
a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, 
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 
og 
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 
befolkningens helse. 
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen 
som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt. 
§ 6. Mål og planlegging 
Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En 
drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-
1. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 
§ 8. Folkehelsetiltak  
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. 
Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 
arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk 
og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den 
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.4  
 
 
 

                                                           
4 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), Prop. 90L (2010-2011) 
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4. Befolkning 
 

Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for den kommunale planlegging av 
kommunens langsiktige behov. Befolkningens sammensetning omfatter statistikk som antall 
innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster m.m. 
 
4.1 Befolkningssammensetning  
 

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte folketall 
etter kjønn og alder, antall fødte og døde, flyttemønster, andelen personer med innvandrerbakgrunn, 
framtidig befolkningsutvikling osv. Denne typen informasjon er viktig i vurderingen av annen type 
informasjon på folkehelsefeltet, men kan også være en del av utfordringsbildet i seg selv.  

Befolkningstallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved inngangen til 2016 var det 9604 
innbyggere i Fauske kommune. Dette er 53 færre personer enn i 2006. For de ti siste årene kan vi se en 
klar trend til at andelen barn og unge faller sammenlignet med gruppen 67 år eller eldre, jf. figur 1.  

 

 

Tabell 1. Befolkningsutvikling 2006-2016 

 

 

Tabell 2. Endringer i befolkning 2006-2016 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0-5 år 635 599 604 600 588 572 556 560 557 544 513
6-15 år 1308 1289 1253 1244 1235 1204 1175 1165 1150 1131 1105
16-19 år 484 520 557 541 575 541 542 523 517 520 510
20-66 år 5750 5688 5679 5697 5710 5734 5719 5700 5698 5729 5725
67-79 år 897 893 903 907 945 979 1010 1057 1142 1211 1264
80-89 år 409 409 413 416 414 411 417 412 393 389 395
90+ år 68 67 71 72 85 92 94 96 99 98 92
Sum 9551 9465 9480 9477 9552 9533 9513 9513 9556 9622 9604

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006-2016
0-5 år 4 -36 5 -4 -12 -16 -16 4 -3 -13 -31 -122
6-15 år 11 -19 -36 -9 -9 -31 -29 -10 -15 -19 -26 -203
16-19 år -7 36 37 -16 34 -34 1 -19 -6 3 -10 26
20-66 år -27 -62 -9 18 13 24 -15 -19 -2 31 -4 -25
67-79 år 18 -4 10 4 38 34 31 47 85 69 53 367
80-89 år -5 0 4 3 -2 -3 6 -5 -19 -4 6 -14
90+ år 8 -1 4 1 13 7 2 2 3 -1 -6 24
Sum 2 -86 15 -3 75 -19 -20 0 43 66 -18 53
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Figur 1. Befolkning 2006-2016 for aldersgruppene 0-15 år og 67 år eller eldre  

 

4.2 Befolkningsframskriving 
 

 

 

 
 

SSBs befolkningsprognose har ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands flytting 
og netto innvandring. Det vil være betydelige geografiske forskjeller i befolkningsveksten fremover, 
da det har vært en sentralisering av befolkning over lang tid. Det skyldes det innenlandske 
flyttemønsteret, hvor strømmen først og fremst går til storbyområdene. I prognosene for 
befolkningsutviklingen i Fauske kommune frem til 2040 er SSBs hovedalternativ lagt til grunn, den 
såkalte “Middels-modellen”.  

 

Tabell 3. Prognose befolkning 2016-2020, 2025, 2030, 2035 og 2040 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040
0-5 år 513 503 513 525 520 553 544 538 527
6-15 år 1105 1085 1067 1051 1034 967 956 977 964
16-19 år 510 540 516 486 487 439 413 399 414
20-66 år 5725 5664 5669 5677 5651 5483 5371 5254 5118
67-79 år 1264 1322 1340 1353 1392 1510 1456 1483 1503
80-89 år 395 405 406 413 410 536 718 756 776
90+ år 92 87 98 102 111 103 121 165 239
Sum 9604 9606 9609 9607 9605 9591 9579 9572 9541
Endring 2 3 -2 -2 -14 -12 -7 -31

Befolkningsframskrivinger kan tjene mange formål og fungere som et nyttig verktøy for 
planlegging i kommunene. Det kan for eksempel danne grunnlag for planlegging av framtidige 
behov i hver enkelt kommune med bakgrunn i framtidig befolkningsstørrelse. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

http://khs.fhi.no/
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I SSBs prognoser frem mot 2026 forventes det en svak nedgang i innbyggertallet totalt i Fauske 
kommune. Den trenden vi har sett de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter frem 
mot 2026. I løpet av 2015 ble for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre større enn 
befolkningsgruppen 0-15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å 
vokse sammenlignet med alle de øvrige befolkningsgruppene i kommunen. Dette er illustrert i figuren 
nedenfor. 

 

 

Figur 2. Forventet befolkningsutvikling 2016-2040 for aldersgruppene 0-15 år og 67 år eller eldre i Fauske 
kommune 

 

Befolkningsutviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i 
kommunen. Det er tre befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. 
Befolkningsgruppen 0-5 år er stabil i hele perioden 2016-2040, mens gruppen 6-15 år har en svak 
nedgang frem mot 2040. Når det gjelder befolkningsgruppen over 67 år er den økende i hele perioden. 
Når Fauske kommune i årene som kommer forventes å få flere eldre innbyggere, innebærer det at 
tjenestebehovet til denne gruppen vil øke. Det vil være helt avgjørende for en bærekraftig økonomi i 
kommunen at endringer i tjenestetilbudet gjennomføres med god og langsiktig planlegging.  

Prognosen viser også en nedgang i antall innbyggere i befolkningsgruppen 16-66 år. Denne gruppen 
mottar mindre kommunale ytelser, men det er denne gruppen som betaler skatt. Fauske kommune har 
lav skatteinngang i dag, og med denne befolkningsutviklingen vil den sannsynligvis ikke øke.  

I tillegg til skatteinngangen, er befolkningsutviklingen og dens sammensetning den viktigste 
forutsetningen for beregning av fremtidige rammeoverføringer fra staten. Overføringen av 
rammetilskudd forutsetter en tilpasning av tjenestetilbudet i tråd med endringer i befolkningen.  
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4.3. Etnisitet  

 

 

 

 

Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fauske 
kommune i de siste årene. I 2010 ble det bosatt 12 personer, mens i 2014 ble det bosatt 33 personer, 
inkludert 9 familiegjenforente. I 2015 tilsvarte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 6.2 
% av innbyggerne (sammenliknet med 3.6 % i 2009). Andelen i Fauske er lav sammenliknet med 
gjennomsnitt i Nordlandsfylke (7.9 %) og hele landet for øvrig (12.2 %). For 2016 og 2017 er det 
vedtatt bosetting av 48 flyktninger inklusiv familiegjenforente.   

Høst 2015 ble det åpnet 3 nye mottak i Fauske kommune. To mottak for enslige mindreårige 
flyktninger; Brygga EM mottak med plass for 50 mindreårige og Nord- norsk mottakssenter A/S 
avdeling Røvika EM med plass for 40 mindreårige og Sulitjelma mottakssenter med 190 plasser. 
Sistnevnte er bestemt nedlagt fra i løpet av siste halvdel 2016. Brygga EM er bestemt nedlagt fra tidlig 
2017. Enslige mindreårige flyktninger har afghansk bakgrunn, mens flyktninger i Sulitjelma er i 
hovedsak syrere. 
 
 

Figur 3. Andel personer med to utenlands fødte foreldre og fire utenlands fødte besteforeldreregistrert bosatt i 
Norge per 1. januar hvert år, i prosent av befolkningen. Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge er 
ikke med. Kilde: Folkehelseinstitutt, kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

 

 

Det er store helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere og mellom innvandrere og 
etnisk norske. Forskjellene omfatter både fysisk og psykisk helse i tillegg til helseatferd.  
Kommunal kompetanse om helse blant flyktninger og innvandrere er en forutsetning for å lykkes 
med helsefremmende og forebyggende arbeid. Tiltak som reduserer språkproblemer og letter 
integreringen er viktig folkehelsearbeid. Kilde: Folkehelseinstituttet  
 

http://khs.fhi.no/


Fauske kommune //Oversiktsdokument 2016// side 16 

 
 

5. Oppvekst - og levekårsforhold 
 
Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt utdanningsforhold. 
Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike ressurser. Levekår påvirker helse, 
og hvordan helsen fordeles i befolkninga. Gjennom å legge til rette for en god oppvekst legges 
grunnlaget for en god helse på individnivå. Å planlegge for, og satse på barn og ungdom og deres 
behov, er myndighetenes mulighet for å utjevne sosiale ulikheter i helse i befolkingen. Gode 
oppvekstmiljøer, velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte familier - og barn, er 
derfor avgjørende lokale investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial 
ulikhet i helse. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for den voksne 
befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold derfor også som vesentlige bakenforliggende 
faktorer som har betydning for folkehelsa. 
 
 

5.1 Inntekt og økonomi 
 
 
 
 
 

 

5.1.1 Lavinntekt 
 

Figur 4. Lavinntekt (husholdninger) (B) − EU60, 0-17 år, andel (prosent). Barnefamilier.  Personer i husholdninger 
med inntekt under henholdsvis 50 % og 60 % av nasjonal medianinntekt. 
 
 
 
 

Forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt 
øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

 

http://khs.fhi.no/
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Figur 5. Lavinntekt (husholdninger) (B) − EU60, andel (prosent). Alle.  
Personer i husholdninger med inntekt under henholdsvis 50 % og 60 % av nasjonal medianinntekt. 
 
 
 

 

Figur 6. Ungdata undersøkelse om Familieøkonomi, Fauske kommune 2013 og 2016. 
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Figur 4 viser at det i 2010 var omentrent 6 % av barna i alderen 0-17 år i Fauske som bodde i 
husholdninger med lav inntekt5, kommunen hadde færre lavinntektshusholdninger i forhold til både 
Nordland og landet for øvrig. Fra 2012 til 2013 har det vært en betydelig økning fra omentrent 8 % til 
11 %, og Fauske var i 2013 over nivået for fylket.  

Figur 5 viser at hvis en ser på hele befolkningen samlet i Fauske kommune, var det i 2013 færre 
husholdninger med lav inntekt sammenlignet med fylket og landet for øvrig. I 2013 var det 36 % av 
innbyggerne i Fauske som hadde en samlet inntekt lik eller over 750 000 kr. 12 % av innbyggerne 
hadde en samlet inntekt på under 250 000 (Kilde SSB, tabell 07183).  

Figur 6 viser at det er en økning i elever som svarer at de har dårlig råd hele tida/ stor sett. 

 

 

5.1.2 Inntektsulikhet  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Lav inntekt er definert som 60 % av nasjonal median inntekt, noe som tilsvarer kr. 278 700 etter skatt i 2013. 

Likhet i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker antakelig andre samfunnsmessige 
forhold positivt. Man kan anta at stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan lede til økt 
kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom ulike grupper i samfunnet.  
Stor inntektsulikhet i en kommune kan være en pekepinn på at det også er store sosiale 
helseforskjeller i kommunen. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre 
helse, men helsegevinsten har vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For 
eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning og 
lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og 
psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig 
målsetting i folkehelsearbeidet.  
Kilde: NOU 2009: 10. Fordelingsutvalget: Finansdepartementet 2009.  
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Figur 7. Inntektsulikhet beskrevet med P90/P10 og Gini-koeffisienten 6 P90/P10 er forholdet mellom inntekten 
til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. Dette er altså 
inntekten til den som har den 90 % høyeste inntekten i befolkningen sammenlignet med den som har den 10 % 
laveste inntekten. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 
 
 
Figur 7 viser at det er noe mindre inntektsulikhet i befolkningen i Fauske kommune enn i Nordland og 
landet for øvrig. 

 

5.2 Arbeid 
 
 
 
 
 
 
Å ha tilgang til et arbeid oppleves for de aller fleste som et viktig gode. På arbeidsarenaen får vi brukt 
våre ressurser i en meningsfull sammenheng, det gir oss sosialt fellesskap og det gjør oss i stand til å 
forsørge oss selv. Å delta i- og være en del av et arbeidsfellesskap har betydning for opplevelse av 
mening og livskvalitet. Forskning viser at hos grupper som står utenfor arbeidslivet over tid, er det en 
høyere risiko for å utvikle sykdom og sykdomsrelaterte helseproblemer. Det å ha tilgang til 
arbeidsmarkedet og være en del av et arbeidsfellesskap er derfor ansett å være en viktig 
helsefremmende faktor i seg selv. 
 
 
 

                                                           
6 Gini - koeffisienten (inntektsulikhetsmål) som vises varierer mellom 0, som vil si at det ikke er 
inntektsforskjeller, og 1, som vil si at en person eier all inntekt eller formue i en kommune. Gini-koeffisienten 
blir sterkt påvirket av ekstremverdier, for eksempel hvis få personer har svært høy inntekt. Den må tolkes med 
varsomhet. 

Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Tabell 4 Arbeidsledighet i Fauske kommune sammenliknet med andre 
kommuner i Nordland i 2015, i prosent 

 

Nordland 2015 2016 
 Jan Feb* Mar* Apr* Mai* Jun* Jul* Aug* Sep* Okt* Nov* Des* Jan* Feb* Mar* Apr* 

I alt 
Nordland 

3 3 2,7 2,7 2,5 2,6 2,9 2,9 2,6 2,7 2,6 2,7 3,0 2,9 2,7 2,4 

1804 Bodø 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2 2,3 2,6 2,5 2,1 2,1 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 2,4 

1805 Narvik 3,1 3,3 2,9 3,0 2,8 2,8 3,0 2,9 2,6 2,7 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 2,9 

1833 Rana 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 2,2 2,5 2,7 2,2 2,1 2,2 2,2 2,6 2,5 2,4 2,3 

1839 Beiarn 2,1 1,7 1,8 1,4 1,1 0,0 0,6 0,6 1,2 2,1 1,3 1,3 1,7 1,7 2,1 1,3 

1840 Saltdal 3,3 2,7 2,6 2,7 2,2 2,1 2,7 2,8 2,4 3,2 3,0 2,9 4,1 3,9 3,7 3,3 

1841 
Fauske 

2,9 2,8 2,7 2,9 2,4 2,6 2,9 3,1 2,8 3,0 2,7 3,0 3,4 2,9 2,5 2,4 

1845 
Sørfold 

3,1 3,0 3,2 2,9 2,0 2,3 2,9 2,6 3,5 3,3 2,5 3,2 3,8 3,5 3,8 3,1 

1848 
Steigen 

2,6 3,0 3,2 3,2 2,6 2,1 2,6 2,0 2,1 2,3 1,9 2,2 3,0 3,1 2,7 2,2 

1849 
Hamarøy 

2,1 2,0 1,2 1,1 1,3 1,1 1,6 1,8 1,6 1,1 2,5 4,2 3,2 3,1 3,3 2,6 

Kilde: NAV                          
 

Tabell 4. Arbeidsledigheten i Fauske har over tid lagt stabilt i underkant av 3 %. Ledigheten i Fauske er i stor 
samsvarende med gjennomsnittlig ledighet i Nordland fylke. NAV har klare indikasjoner på at arbeidsgivere 
innenfor flere bransjer har utfordringer med å få dekt sine behov for kvalifisert arbeidskraft. 

 

5.2.1 Sykefravær 
 

Tabell 5      Legemeldt sykefravær pr 4. kvartal for perioden 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 Endringsprosent  
Nordland   6.7 6.3 6.3 6.2 6.2 0.5 
Bodø  6.1 5.8 5.8 5.7 5.6 -2.1 
Narvik 8.5 8.2 8.3 7.6 7.6 0.4 
Rana  7.2 6.4 6.6 6.2 6.3 2.6 
Beiarn  5.4 5.9 3.6 4.1 3.8 -6.7 
Saltdal 5.3 4.8 5.8 6.3 5.8 -8 
Fauske  6.5 6.5 6.8 6.9 6.8 -1.4 
Sørfold  5.8 6.8 5.3 6.4 5.8 -8.5 
Steigen  4.5 4.9 5.5 5.4 5.1 -4.8 
Hamarøy  6.4 4.8 6.1 3.2 5.1 58.4 
 
Kilde: NAV, Fauske kommune 

Tabell 5. Tabell viser legemeldt sykefravær pr 4. kvartal. for perioden 2010 til 2014. Sykefraværet i virksomheter 
registrert i Fauske viser noe høyere sykefravær enn i kommuner i nærområdet. Legemeldt sykefravær ligger noe 
høyere i Fauske enn gjennomsnittet for Nordland fylke. Legemeldt sykefravær utgjør 15367 tapte dagsverk for 
virksomheter i Fauske. Egenmeldt sykefravær kommer i tillegg.  
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Tabell 6  
1841 Fauske Sykefraværsprosent etter alder 

         

4. kvartal 2010 2011 2012 2013 2014 Endring 

Alder 16-19 år 3 0,5 1,4 2,1 3,1 49 

Alder 20-29 år 5,4 5 5,6 6,3 4,3 -31,7 

Alder 30-39 år 7 6,7 7,8 6,5 6,4 -2,4 

Alder 40-49 år 6 6,5 6,1 7,4 7,2 -2,9 

Alder 50-59 år 7,1 6,6 7,6 7,2 7,8 8,5 

Alder 60-69 år 7,8 8,9 8,2 7,8 8,9 14,2 

 

Tabell 6. Viser at legemeldt sykefraværet øker noe med alder, selv om det er variasjoner fra år til år mellom 
aldersintervallene. 

 

5.2.2 Nedsatt arbeidsevne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruk av graderte sykemeldinger bør ses i sammenheng med andel langtidssykemeldinger. Det kan 
være slik at graderte sykemeldinger blir benyttet der friskmelding kunne vært aktuelt, og bruk av 
graderte sykemeldinger kan dermed øke det totale sykefraværet. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 
 
 
 

Gradering av sykemeldinger anses som hensiktsmessig for å opprettholde kontakten med 
arbeidsplassen for igjen å hindre at man faller utenfor arbeidslivet. For den enkeltes helse antas 
det å være ugunstig med langvarige passive trygdeytelser. I behandling av for eksempel 
hjerneslag, hjertelidelser og muskel- og skjelettlidelser legges det nå større vekt på aktivitet og 
tidlig opptrening enn tidligere.  
Samtidig kan det ikke sees bort i fra at det å komme for tidlig tilbake i jobb også kan utgjøre en 
helserisiko på sikt. Bruk av graderte sykemeldinger kan også føre til en såkalt 
”innlåsningseffekt” som innebærer at innsatsen for å komme tilbake i full jobb reduseres og at 
terskelen for å få sykemelding senkes.  
Kilde: Arbeid og velferd nr 3. 2011: Gradert sykemelding - omfang, utvikling og bruk (NAV).  

 

http://khs.fhi.no/
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Figur 7. Andel graderte sykemeldinger i prosent av alle sykemeldinger i løpet av året, alder 16-69 år. 2003-2005 
til 2010-2012 (3 års glidende gjennomsnitt). Dataene hentet fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

 
 

5.2.3 Uføretrygd 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gruppen som mottar uføreytelser er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og 
materielt. Hvor mange som mottar uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i 
sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.  
Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne 
levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og 
uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen 
kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er 
de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer 
kan påvirke sykefraværet og andelen som søker om uføreytelser. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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 Tabell 7 

 Antall uføretrygdede i 
prosent av  

befolkningen 18-67 år  

  

 
 

30.06.13 
 

 30.06.14 
 

 30.06.15 
Nordland 12,7 12,4 12,4 
1804 Bodø 8,1 8,3 8,6 
1805 Narvik 15 14,2 13,9 
1833 Rana 13,5 12,9 12,8 
1839 Beiarn 18,2 17,7 17,6 
1840 Saltdal 14,2 14,2 14,9 
1841 Fauske 12,3 12,1 12,5 
1845 Sørfold 13,4 11,4 11,1 
1848 Steigen 15,5 14,4 14,1 

 

Tabell 7. Pr 30.06.15 er 12,5 % av befolkningen mellom 18 og 67 år i Fauske kommune uføretrygdet. Kommunen 
har et uførenivå som er på nivå med gjennomsnittet i fylket for øvrig. Kilde: NAV Fauske 

 

5.2.4 Sosialhjelp 
Antallet mottakere av sosialhjelp som livsopphold og supplering utgjør ca. 1 % av den totale 
befolkningen i kommunen. I aldersgruppen 15 – 24 år var det ifølge tall fra 20157 1247 personer. Av 
denne gruppen hadde 87 personer søkt om økonomisk bistand. Det betyr at 6,98 % av personer i 
målgruppen har mottatt økonomisk sosialhjelp i 2015.  For aldersgruppen 25 – 65 år var det i følge tall 
fra 20158 4849 personer. Av denne gruppen hadde 226 personer søkt om økonomisk bistand. Det betyr 
at 4,66 % av personene i denne målgruppen har mottatt økonomisk sosialhjelp.  

 

 
 

Tabell 8. viser antallet personer som månedlig mottar sosialhjelp (supplering og livsopphold) for perioden 2015 
– til april 2016. 

                                                           
7 Kommunehelsa statistikkbank – http:/khs.fhi.no 
8 Kommunehelsa statistikkbank – http:/khs.fhi.no 
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5.3 Næring 

Fauna KF er et kommunalt foretak etablert i 2005, eid i sin helhet av Fauske kommune. Foretaket er 
kommunens høringsinstans i næringsspørsmål, og har ansvaret for næringsutvikling. Som nærings- og 
stedsutviklingsorgan skal Fauna være en pådriver og sparringspartner i næringsspørsmål. Gjennom 
førstelinjetjenesten tilbyr Fauna profesjonell ledelse og kompetanse til gründere og etablerte aktører. 
Strategi- og handlingsplanen er foretakets styringsverktøy for selskapets aktivitet. 

Prosjektene i Fauna er av både lokal, regional og nasjonal karakter. Arbeidet foregår i samarbeid med 
næringslivet, nyetablerere, fylket, ulike departement, forskningsmiljø, kunnskapsparker, frivillige, 
kommunen samt andre aktører i regionen, og bidrar til felles samling om satsinger i 
utviklingsprosjekter som er viktig for kommunen som helhet. Det gode samarbeidet som strekker seg 
utover kommunegrensene, gjør Fauna til en synlig utviklingsaktør i regionen. Selskapet har pr. 
01.10.16 4 ansatte.  Fauna skal: 

• Bidra til vekst og økt sysselsetting i eksisterende og nye virksomheter ved aktiv stimulering og 
næringsvennlig tilrettelegging 

• Bidra til økt folketall ved stedsutvikling og aktiv profilering av muligheter i 
folkehelsekommunen Fauske. 

 

 

Tabell 9. Viser antall nye etableringer Fauske. Kilde: Fauna KF, Fauske 
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5.4 Boligforhold 
 

En trygg og stabil bosituasjon skaper økt trivsel og velvære. Fravær av støy og forurensning og tilgang 
til rekreasjonsområder, har positive helseeffekter. Det samme gjelder godt inneklima og tilstrekkelig 
med plass. Det er flere forhold ved boligens fysiske utforming og beskaffenhet som kan påvirke helsen 
vår. Sosiale og demografiske forhold ved det å bo vil også påvirke helse og trivsel. Om du eier eller 
leier bolig, opplever stadige utskiftninger i nabolaget, sammensetningen og grad av kontakt med 
naboer. Alt dette påvirker trivsel, trygghet og den generelle helsen. 

Fauske eiendom KF gjennomfører utbyggingsprosjekter, foretar løpende drift og vedlikehold av 
kommunens samlende bygningsmasse på ca. 52000 m2, inkludert vaktmester og renholdstjeneste. I 
tillegg kommer 6000 m2 noe som utgjør 232 disponible boenheter i form av selveide, 
borettslagsleiligheter og innleide boenheter.  For innleide boliger er det stor variasjon på leieperiode, 
m2 pris og avtalegrunnlag. Fauske eiendom KF har innført kostnadsdekkende husleie, noe som gjør at 
kvaliteten på boenhetene er god.  

Resultat av kartlegging med boligsosial arbeid, 2015/16 viser at behovet for flere tilrettelagte boliger 
er tydelig, slik det er nå bor det mange personer i boliger som ikke er egnet ut fra deres funksjonsnivå.  
Arbeidet med planen viser også at det er hensiktsmessig å se på mulighetene for en felles 
samhandlingsplattform for boligsosialt arbeid i kommunen slik at medarbeidere i ulike enheter med 
sammenfallende oppgaver vet om hverandre.  
 
300 husstander i Fauske kommune fikk bostøtte i 2013, noe som er en jevn nedgang fra 364 i 2010. 
For å få bostøtte må husstanden være definert som vanskeligstilt. Kilde: Husbanken Statistikkbank. 
Nedgangen skyldes nok ikke behovet, men innstramminger i regelverket for tildeling. Flere fikk 
avslag i 2015. Av disse er det flere som henvender seg til NAV, noe er en trend i flere kommuner. I 
tillegg får prioriterte grupper startlån fra kommunen. Gruppene det gjelder er de som er vanskeligstilte 
på boligmarkedet og har langvarige boligetableringsproblemer.  

 

5.5 Barnehage 
 
Barnehagene er, som skolen, en sentral og viktig folkehelsearena. En arena for integrering og 
inkludering, lære språk- og kommunikasjon, sosial læring og utvikling. Tilgang til gode 
barnehagetilbud vil kunne kompensere for både mangelfull stimulering i hjemmet, bidra til sosial 
utjevning og legge til rette for sunne levevaner i oppveksten.  

Barnehagene i Fauske følger opp «Anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager »9. God helse er 
viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling. 
Kriteriene vil også gjøre arbeidet mer forpliktende og resultatorientert og de vil forenkle evaluering og 
måling av fremgang og resultater. 

Fauske kommune har i 2016 5 kommunale og 5 ikke-kommunale barnehager. Kommunen tilbyr full 
barnehagedekning for barn med rett til barnehageplass. Driften bygger på felles verdigrunnlag og 
rutiner i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle barn skal gis like muligheter for en trygg og 
god oppvekst, og barnehagen skal videreutvikle et tett og godt samarbeid med hjemmet. Barnehagen 
skal ivareta barnas og foreldrenes behov for et godt tilbud preget av omsorg, lek, læring og danning.  
Kommunen har hovedopptak en gang i året, og barnehagene følger gjeldene bemanningsnorm. 
 
 

                                                           
9 Helsefremmende barnehager. Anbefalte kriterier og veileder. Nordland Fylkeskommune, 2014. 
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Figur 8. Viser at i 2015 gikk 94,6 % av barna i aldersgruppen 1-5 år i barnehage. Av disse er 8,2 % 
minoritetsspråklige. (SSB) 

Pr. april 2016 er det 17 barn med et annet morsmål enn norsk i barnehagene i Fauske. Statistiske tall 
viser at 40 % av innvandrerbarna i kommunen ikke går i barnehage, dette er til en viss grad 
bekymringsfullt når en vet at barnehagen har stor betydning særlig for barn fra familier med lav 
sosioøkonomisk status og innvandrerbakgrunn. I tillegg vet en at barnehagen kan være en viktig arena 
for utjevning av sosiale helseforskjeller. 
 
For barnehagene er de største utfordringene å ha nok tid til å jobbe med begrepsinnlæring til 
innvandrerbarna, samt å få en god dialog og forståelse blant de foresatte om norske normer og kultur. 
Kvaliteten i barnehagen er vesentlig, og følgende er viktig for kvaliteten: 

• Relasjonen mellom voksen og barn 
• Innholdet i det pedagogiske tilbudet 
• Utdanningsnivået blant personalet 
• Antall barn per voksen 
• Stabilitet i personalet 

 
Barnehager og helsestasjoner kan fange opp og hjelpe barn som viser tegn til ulike psykiske plager, 
språk- eller atferdsproblemer. Å sette inn hjelpetiltak tidlig gir bedre mulighet for å unngå senere 
psykiske vansker og uheldig utvikling. Barnehager og helsestasjoner er også viktige for å veilede 
foreldre og eventuelt henvise familien videre. 

I dag gjennomføres det oppstartsamtaler med foresatte av alle nye barn som skal starte i barnehage. 
Oppstartsamtalen er et ledd i kommunens satsing på tidlig innsats, blant annet for å komme tidlig på 
banen til foresatte som kan ha behov for hjelp fra støttetjenestene.  

Det gjennomføres tverrfaglige team i alle barnehager i kommunen der støttetjenestene er representert. 
Dette for å sikre at barn får tidlig og riktig hjelp ut fra behov. 

En rapport som nylig er publisert (Early Childhood Education and Care) viser til at barnehagen kan 
bidra til å motvirke frafall i videregående opplæring. Mye tyder på at barnehager med høy kvalitet 
stimulerer viktige ferdigheter før skolestart, blant annet matematikk, språk, sosial kompetanse og 
selvregulering. Dette vet vi er viktige ferdigheter for at barn skal kunne tilpasse seg faglig og sosialt på 
skolen. Ulike studier som er referert i rapporten, har funnet effekt av barnehager med høy kvalitet som 
vedvarer alt fra 6 til 22 år. 
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5.6 Grunnskole 
 
Grunnskolen er ved siden av barnehagene den viktigste folkehelsearenaen. Skolen har ansvar for å 
legge til rette for rutiner som både fremmer god læring og god helse. Grunnskolens betydning i 
samfunnet for å redusere sosial ulikhet og dermed bidra til å redusere helseforskjeller i befolkninga er 
udiskutabel.  
 
Grunnskolen i Fauske arbeider med å følge opp «Anbefalte kriterier for helsefremmende 
grunnskoler».10 Intensjonen med kriteriene er å kunne systematisere og strukturere det 
helsefremmende arbeid i skolen på en bedre måte. Kriteriene vil også gjøre arbeidet mer forpliktende 
og resultatorientert og de vil forenkle evaluering og måling av fremgang og resultater. En 
helsefremmende skole er definert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en skole som på en 
strukturert og systematisk måte utvikler og iverksetter en plan for helse, trivsel og læring. Arbeidet må 
omfatte alle elever og alle som hører til på skolen. 
 
 
Fauske har en desentralisert skolestruktur med 6 grunnskoler og en friskole.  
 

Skole Elevtall 
Erikstad skole (1-4) 66 
Hauan skole (1-4) 60 
Finneid skole (1-4) 79 
Vestmyra skole (1-10) 604 
Sulitjelma skole (1- 10) 66 (utfasing av ca. 30 flyktninger i løpet av høst 2016) 
Valnesfjord skole (1-10) 202 
Nordlys Fauske friskole (1-10) 14 

Tabell 10. Elevtall pr. 01.10.2016 Kilde: Fauske kommune. 

 
Det samlede elevtallet i Fauske er betydelig redusert de siste årene. Siden 2000/01 er nedgangen på 
181 elever. Prognoser frem til 2020 viser at nedgangen vil fortsette. I skoleåret 2015/16 er det 1080 
elever i grunnskolen, innen få år viser prognosen at elevtallet vil stabilisere seg på 1050 (Nordlys 
Fauske friskole er ikke medregnet i tallene). Det er en desentralisert skolestruktur med både mindre og 
større enheter. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
10 Helsefremmende grunnskoler. Anbefalte kriterier og veileder. Nordland Fylkeskommune, 2014. 
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Leseferdighet på laveste mestringsnivå, 5. og 8. trinn 
 

 

 

 

 

Figur 9. Andel 5. og 8. klassinger som har laveste mestringsnivå i lesing, i prosent av alle 5./8.klassinger som tok 
nasjonale prøver. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 3-års 
glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

 
Tendensene har vært klare over mange år. Andel av 5. og 8. klassinger i Nordland har lavere 
mestringsnivå i lesing enn landet for øvrig, og Fauske har stort sett ligget på nivå med Nordland. Siste 
målinger antyder negativ utvikling hvor Fauske nå ligger på et lavere mestringsnivå enn Nordland. På 
8. trinn er resultatene nærmere nivå Nordland enn på 5. trinn. Grunnleggende leseopplæring har vært 
et fokusområde over flere år. Skolene har jobbet ulikt med dette og fått varierende resultater. De 2 
siste årene har en bredt sammensatt gruppe fra skole (rektorer og leseveiledere) og PPT jobbet med 
utfordringen, noe som har endt opp med en felles plan for språk og leseopplæring i Fauske kommune.  
Det er også de siste årene utdannet flere leseveiledere som har fokus på lesingens betydning i alle fag, 
og at alle lærere skal drive leseopplæring. Fauskeskolen er også deltagere i den nasjonale satsingen 
«Ungdomstrinn i utvikling» hvor klasseledelse og lesing er hovedsatsingsområdene.  

 
 

 

 

En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en 
verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. Det er også et nødvendig grunnlag 
for læring i de fleste fag. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. 
http://khs.fhi.no 

 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Regneferdighet på laveste mestringsnivå, 5. og 8. trinn 
 

 

 

Figur 10. Andel 5. og 8. klassinger som har laveste mestringsnivå i regning, i prosent av alle 5./8.klassinger som 
tok nasjonale prøver. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 3 års 
glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no   

 

I følge figur 10 fremkommer noe av den samme tendensen som i figur 9 Andel 5. og 8. klassinger i 
Nordland har lavere mestringsnivå i regneferdigheter enn landet for øvrig, og for Fauske viser 
resultatene for 5. trinn at vi ligger noe lavere enn Nordland. På 8. trinn er vi nærmere de 
gjennomsnittlige resultatene for landet og fylke, mens vi på 5. trinn beveger oss i uønsket retning. 
Tendensene her har over flere år vært at når elevene kommer fra småtrinn og over på mellomtrinn (5. 
klasse) har antallet som ligger på dårligste mestringsnivå vært for høyt i forhold til de vi sammenligner 
oss med, men når de samme elevene kommer i 8. og 9. klasse (nasjonale prøver der også) har denne 
forskjellen vært mindre. Skolene i Fauske har ikke hatt spesielle prosjekter knyttet opp til regning som 
ferdighet de siste årene, med unntak av et Newtonrom som skal bidra til variasjon og økt interesse for 
faget som helhet. 

 

Regning er en basisferdighet som er viktig videre i utdanningsløpet og arbeidslivet. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Ressursinnsats og prioritering  

 

Tabell 11 Undervisningspersonell. 

Tabell 11 viser at lærertettheten på 1. – 7. trinn og 8. – 10. trinn er høyere enn for Nordland og 
nasjonalt nivå (lavere verdi = høyere tetthet). Ser man så på tallene for lærertetthet i ordinær 
undervisning er tettheten lavere enn for Nordland, men fortsatt litt høyere enn for Nasjonalt nivå. Dette 
skyldes at Fauske har hatt en relativt stor andel spesialundervisning, og derfor knyttes mange årsverk 
opp mot akkurat denne undervisningen. Dette gir færre årsverk til fordeling på ordinær undervisning 
og lavere tetthet for denne.  

 

Årstall Prosent av elever med  
spesialundervisning i Fauske skolen. 

2011-2012 18,1 % 
2012-2013 16,0 % 
2013.2014 14,8 % 
2014-2015 13,9 % 
2015-2016   8,3 % 

Tabell 12. Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

Det har vært jobbet mye med å få ned andelen elever med spesialundervisning i Fauske de siste årene, 
og denne jobben har gitt resultater. Flere skal ha individuelt tilpasset opplæring, og ikke 
spesialundervisning. Dette vil igjen kunne endre balansen mellom assistenter og lærere i form av flere 
pedagoger pr. elev og færre assistenter samt gi økt lærertetthet også i ordinær undervisning. 

Fauske skolen nærmere seg etter hvert et nasjonalt nivå når det gjelder spesialundervisning.  
Nedgangen gjelder antall elever som mottar denne type hjelp (etter enkeltvedtak) og ikke 
nødvendigvis nedgang i antall timer for de som har behov for dette og innvilget rett til 
spesialundervisning. Resten får individuelt tilpasset opplæring etter behov, slik som alle elever har 
krav på (men ikke etter enkeltvedtak). 
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5.7 Utdanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 11. Spørsmål om skole og fremtid. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet med 
gjennomsnittet for landet som helhet. Kilde Ungdata Fauske, 2016 

 

Figur 11 viser sammenligningstall mellom landsgjennomsnittet og hva ungdom fra Fauske svarer på 
ung data undersøkelsen i 2016. Ved sammenligning av tall fra ung data undersøkelsen i 2013, ser en at 
skulking har gått ned med 9 % og det er en liten økning av ungdommer som sier at de kommer til å ta 
høyere utdanning.  94 % av ungdommene sier at de trives på skolen, noe som er uforandret fra 2013. 

 

 
 

 

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer som 
ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de 
som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

  

http://khs.fhi.no/
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Frafall i videregående skole 
 

 

Figur 12.  Andel elever som har sluttet på / ikke bestått videregående opplæring, status fem år etter påbegynt 
opplæring, etter foreldrenes utdanning (2012-2014). Kilde: Folkehelseinstituttet 

 
Figur 12 viser frafall i videregående skole fordelt etter foreldrenes utdanningsnivå. Det er 
sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole. I Fauske har frafallet 
gått betydelig ned fra 2011-2013 til 2012-2014 der foreldre har videregående skole eller 
universitets/høyskoleutdannelse, mens frafallet har steget der foreldre kun har grunnskoleutdanning. I 
vurdering av disse tallen er det viktig å være oppmerksom på at det også er forskjell i frafall mellom 
elever på yrkesfag og elever på studieforberedende fag, med høyere frafall blant yrkesfagelevene.  

Videregående skole i Fauske kommune har stort fokus på frafall og skolene er rimelig fornøyd med de 
siste statistikker som omhandler frafall. Tall fra 2015/16 viser 89% bestått på studieforberedende fag 
mens 75% på yrkesfag. Skolen kommer tidlig på banen når det gjelder å hjelpe og følge opp elever. 
Karrieresentret ved skolen kartlegger kompetanse i omkringliggende kommunene, og legger til rette 
for at ansatte i bedrifter skal få tatt fagbrev.  Dette er et viktig arbeid i utjevning av sosiale 
helseforskjeller. 
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Høyeste fullførte utdanningsnivå 
 

 

 

 

 
 

 

Figur 13. Andel personer med et gitt utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av alle med 
oppgitt utdanningsnivå. Årlige tall. Data er hentet fra Statistikk sentralbyrås Nasjonale utdanningsdatabase 
(NUDB). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no .  

 

Figur 13 viser at Fauske ligger noe lavere enn Nordland og landet for øvrig når det gjelder høyeste 
utdanningsnivå. Utdanning og mulighet for å mestre og å utvikle sine evner er grunnleggende viktig 
for den enkelte og for samfunnet. Forsking over tid viser at utdanning og utdanningsnivå utgjør en 
betydelig påvirkningsfaktor for helsetilstanden og fordelinga av helseutfordringer i ei befolkning. 

 

 

 

 

 

 

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

  

http://khs.fhi.no/
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5.8 Tjenester tilknyttet oppvekst 
 

Øvrige tjenester i oppvekst, utenom kultur, er samlet i Barne- og familieenheten. Kommunen har som 
mål å om å samle disse tjenestene i et felles bygg; «Familiens hus». 11 Tjenestene det omhandler er 
kort beskrevet fra 5.8.1 til og med 5.8.5. 

 

Familiesentret 
Familiesentret er en møteplass for voksne og barn, og er et lavterskeltilbud som skal ivareta psykisk 
og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom 0 til 20 år. Barne- og ungdomsbefolkningen (0-17 år) 
utgjorde ifølge SSB (2014) 20,2 % av Fauskes befolkning. Ved Familiesentret arbeider jordmor, 
helsesøstre som ivaretar helsestasjonsoppgaver, oppgaver innen skolehelsetjenesten og 
flyktningetjenesten, psykiatrisk sykepleier, familieveiledere og foreldrestøttekoordinator. 

 2014 2015 
Fødsel tall 72 81 
Hjemmebesøk Nyfødte 69 87 
2 års kontroll 99 102 
4 års kontroll 107 111 

Tabell 12. Kilde: Familiesentret  

Vaksinasjonsdekningstallene for 2015 i kommunen: Difteri: 99%, Stivkrampe: 99%, Kikhoste: 99%, 
Poliomyelitt 99: HIB-infeksjon: 99: Meslinger 99%, Kusma 99%, Røde hunder 99% og Pneumokokk   
sykdom: 97%, vaksinasjonsdekningen er høyere enn landsgjennomsnittet.  

Pr. i dag er det 55 barn fra 0 til 20 år som har tilbud om IP via Familiesenteret. 

Flyktningehelsesøster samarbeider tett med flyktningetjenesten og voksenpedagogisk senter. Alle 
flyktninger tilbys helsekartlegging ut fra Helsedirektoratets veileder. Barn og unge ivaretas på de 
arenaer som er naturlig for dem ut fra sin alder som helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
Integreringsperspektivet er meget viktig for at alle barn skal ha et likeverdig tilbud. 

Det er tilgjengelig skolehelsesøster for alle skolene i kommunen. Det gis tilbud til alle familier og 
barn/ungdom i grunnskolen og i videregående skolen om individuelle oppfølging, vaksinering, 
veiing/måling, og undervisning i ulike tema alt etter hvilket års-trinn elevene befinner seg på. I 
ungdomsskolen og videregående skole er helsesøster tilgjengelig gjennom «åpen dør funksjon». 
Helsestasjon for ungdom er bemannet med lege og helsesøster en ettermiddag i uken.  

Sitat fra oppsummering brukers erfaringer med svangerskapsomsorgen i kommunen:  

«Alle brukerne som svarte på undersøkelsen var svært godt fornøyd med svangerskapsomsorgen i 
Fauske. Jordmødrene fikk gjennomgående veldig høye skårer. De fleste av brukerne (73 %) foretrekker 
å gå til svangerskapskontroll hos jordmor, og de resterende 27 % foretrekker å kombinere jordmor og 
fastlege. Brukerne er godt fornøyd med informasjonen de får og kompetansen til de ansatte.» 12 

Sitat fra oppsummering foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i kommune:  
 

«Nesten alle brukerne som svarte på undersøkelsen var svært godt fornøyd med helsestasjonstjenesten. 
Helsesøstrene fikk alt i alt høye skårer på både formidling av informasjon og måten de møter brukerne 
på. Nesten alle familiene fikk tilbud om hjemmebesøk av helsesøster etter fødselen og alle tok imot 

                                                           
11 Viser til: «Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 -2019» 
12 Brukers erfaringer med svangerskapsomsorgen i Fauske kommune, 2015.  Regionalt kunnskapssenter for barne- og unge, 
Nord (RBUP). Universitetet i Tromsø.  
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tilbudet, bortsett fra tre personer. Av de som tok imot tilbudet var nesten alle ganske eller svært fornøyd 
med besøket.» 13 

 

På oppdrag fra Fauske kommune har Nordlandsforskning presentert en studie av familiemøte i Fauske 
kommune – «Å snakke med, ikke til eller om»14 Sitat fra studien:  

«Familiemøte ble opprettet både for å sikre at hjelpeapparatet kommer tidlig inn der det er behov for 
det og for å få fortgang i det å hjelpe familien. Det er en grunn til å anta at tilbudet om familiemøter 
kan gi en lavere terskel for å søke hjelp for familier som opplever problemer». 

Den forskningsbaserte informasjon som kommer fra helsedirektoratet og andre kilder danner bakteppet 
for den prioriteringen som gjøres i Familiesentret. 

 

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) 
PP-tjenesten sine oppgaver er hjemlet i opplæringslovens § 5-6: "Pedagogisk-psykologisk tjeneste  
Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge 
opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal 
sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Departementet kan gi 
forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten." PPT har ansvar for sakkyndighetsarbeid, 
kompetanseheving og organisasjonsutvikling. PPT deltar i diverse samarbeidsmøter og annet 
tverrfaglig arbeid.  
 
PPT tilbyr hjelp til barn og unge med særskilte behov, sakkyndig vurdering, veiledning og 
kompetanseheving og organisasjonsutvikling i forhold til barn med spesielle behov. PPT har 
registreringer utfra forskjellige definerte vansker. Helt siden 2004 og fram til nå, har det vært to 
grupper som har skilt seg ut med flest registrerte. Dette er gjeldende for alle kommunene i indre 
Salten. Innenfor førskolealder handler det om språk/kommunikasjon og psykososiale forhold. 
Tilsvarende finner vi lese-skrivevansker og psykososiale forhold når det gjelder flest registrerte 
vansker i grunnskolealder. 
 
 

Årstall  
 

Antall nye 
henvisninger fra 
Fauske kommune 

Totalt antall aktive saker fra  
Fauske kommune 

Totalt antall aktive saker fra 
alle samarbeidskommunene 

2013-2014 84 404 788 
2014-2015 75 247 490 
2015-2016 85 218 442 

 
Tabell 13. Kilde: Pedagogisk Psykologisk Tjenesten, Fauske 
 
 
I august 2014 ble PPT Indre Salten omorganisert til Nye PPT Indre Salten etter en 
vertskommunemodell, der Fauske kommune er eier av tjenesten. Samarbeidskommunene er Beiarn, 
Saltdal, Steigen og Sørfold. 
 
 

                                                           
13 Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Fauske kommune, 2015.  Regionalt kunnskapssenter for 
barne- og unge, Nord (RBUP). Universitetet i Tromsø. 
14 En studie av Familiemøte. Å snakke med, ikke til eller om. Nordlandsforskning, 2015. 
 



Fauske kommune //Oversiktsdokument 2016// side 36 

 
 

Barneverntjeneste 
Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. 

Hvem kan få hjelp: 

• foreldre som er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp 
• barn som ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell 
• barn som blir utsatt for fysisk/psykiske mishandling eller seksuelle overgrep 
• foreldre som har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn 
• barn som ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet 

Antall nye meldinger til barneverntjenesten har hatt en økning de siste to årene.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(tom 
juni) 

Nye meld: 105 102 108 105 99 114 137 106 

Tabell 14. Kilde: Barneverntjenesten, Fauske. 

Det er ingen klar formening om årsaken til økningen. Meldinger vedrørende barn og unge som bor i 
mottak utgjør til eksempel bare en liten andel av økningen.   Fra 2010 er det en gradvis økning i antall 
meldinger og barnevern saker som omhandler vold i nære relasjoner. Dette har igjen gitt seg utslag i at 
barneverntjenesten jevnlig, i motsetning til tidligere, anmelder slike forhold til politiet. Årsakene til 
utviklingstendenser i barneverntjenesten kan være svært sammensatte. Det er grunn til å tro at 
økningen i antall meldinger og tiltak som omfatter vold i nære relasjoner har sammenheng med 
sentrale myndigheters føringer og lovendringer de senere år. Politiets og hjelpeapparatets kompetanse 
og gjennomføringsevne har blitt styrket, samtidig som at kunnskapsnivået hos folk flest er høyere enn 
tidligere.  

Kommune har nå 32 barn og unge som bor i fosterhjem, mens ingen er plassert i institusjon.  Det 
totale antall barn plassert utenfor hjemmet har vært høyere tidligere. Antall barn med hjelpetiltak i 
hjemmet ligger for tiden på omentrent 50-60 barn. 

 

Flyktningetjeneste 
Fra åttitallet frem til 2014 hadde Fauske kommune hvert fjerde år fornyet sitt vedtak om mottak av 18 
flyktninger per år pluss familiegjenforeninger. I 2014 ble det fattet vedtak om mottak av 25 flyktninger 
per år pluss familiegjenforeninger. Sammen med familiegjenforeninger ble det for 2015 totalt bosatt 
53 flyktninger. For 2016 og 2017 foreligger det et vedtak om bosetting av 48 flyktninger pr. år 
inklusiv familiegjenforeninger. I 2016 har tjenesten blitt utvidet med en programrådgiver og en 
miljøarbeider. Antall ansatte utgjør pr. i dag 8 fulle stillinger. 

 
Tjenesten omfatter bo-veiledning, praktisk bistand etter behov, introduksjonsprogram/kvalifisering i 
samarbeid med Voksenpedagogisk senter og NAV, tilrettelegge for en god integrering i 
lokalsamfunnet, bistand i asylsaker, søknad om familiegjenforening og eventuell frivillig 
tilbakevending, administrere tolke- og oversetter tjenester. 
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5.9 TIMS – tidlig innsats målrettet samhandling 

T I M S - Fauske er Fauske kommunes samhandlingsmodell for tidlig innsats omkring barn. Modellen 
er et resultat av regjeringens satsing (Modellkommuneforsøket 2007-2014) på barn fra 0-6 år av 
psykisk syke og rus misbrukende foreldre. Hensikten med prosjektet var å finne gode modeller for 
helhetlig og systematisk oppfølging av barn i denne gruppen. 

I Fauske kommune er det besluttet at samhandlingsmodellen skal gjelde for alle barn - uavhengig av 
utfordring og problematikk, og utover alderen 0-6 år. Hensikten med T I M S - modellen er å oppdage 
tidligere, forebygge, og evt. sette i verk tiltak. T I M S - Fauske er et samlebegrep for ulike elementer 
som inngår i en og samme modell. Ett element i modellen er TIMS-teamet; et tverrfaglig, ambulant 
ressursteam som skal bistå foreldre og ansatte ved behov. Teamet er et lavterskeltilbud og består av 
ulik fagkompetanse hentet fra barne- og familieenheten og enhet skole.  Teamet fungerer som 
tverrfaglig team i Fauske-barnehagene. 

Fra høsten 2016 er Nordlandsforskning i gang med forskning på TIMS-modellen.   

 

5.10 Foreldrestøtte 
 

Forskning viser at foreldre er de personer som har størst betydning for sine barn og for deres oppvekst. 
Det er i familien det legges grunnlag for primære oppdragelses- og 
danningsprosesser. Dette er med på å gjøre foreldre til kommunens viktigste ressurs i 
arbeidet med å fremme barn og unges helse og utvikling.  

Tanken bak foreldrestøttesatsingen i Fauske, hvor foreldrestøtte skal tilbys til alle 
foreldre med barn i alderen 0 -20 år, handler om å fremme barns helse gjennom å 
øke foreldrenes kunnskap og kompetanse om barns helse og utvikling. Jo bedre 
foreldre håndterer sin rolle og sitt ansvar som foreldre, jo bedre (vekst-/livs-) vilkår 
gis barnet.  Foreldrestøtte som begrep omfavner all aktivitet som kan knyttes til å 
øke denne kompetansen, enten hos foreldre direkte, eller hos foreldrestøtteaktører (ansatte i 
oppvekstsektoren, m.fl.). 

Av normalfamiliegruppen, som utgjør 90 % av befolkningen, viser forskning at 10 % utvikler alvorlig 
normbrytende atferd (Sundell & Forster, 2005). Når det kommer til familier i risikogruppen så regnes 
det at 25 % utvikler alvorlig normbrytende atferd, og hele 40 % av problemgruppen. Likevel er det i 
normalgruppen dette utgjør flest tilfeller. Fordelt på 100 familier vil det, statistisk sett, være 12 barn 
som utvikler normbrytende atferd. Av disse kommer 9 fra normalgruppen. En liten innsats rettet mot 
mange vil dermed ha større effekt enn stor innsats rettet mot få.  

Foreldrestøttetiltak i Fauske skal finnes som helsefremmende og forebyggende tiltak, og som 
hjelpetiltak. Satsingen skal føre til økt kompetanse også hos kommunens ansatte, så vel som hos 
frivillig sektor. Foreldrestøttearbeidet er politisk og administrativt forankret gjennom kommunens 
folkehelsearbeid og gjennom diverse politiske vedtak og dokumenter; «Fra programnotat til handling», 
«Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 - 2019».  
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5.11 Vårres unga, vårres fremtid 
 

Fylkesmannens satsing på vårres unga –vårres fremtid har gjort seg ulike utslag i de forskjellige 
kommunene. I Fauske kommune ble det gjennom et grundig kartleggingsarbeid i 2012 bekreftet et 
behov for en mer helhetlig strategi for å sikre trygge oppvekstsvilkår for "våre unger". Gjennom 
prosjektet fikk kommunen på plass ny samhandlingsplan for oppvekst og kultur. Denne ble politisk 
forankret i februar 2014, og gjelder for alle enheter og tjenester innenfor barnehage, skole, barn- og 
familie, samt kultur.  

Samhandlingsplanen legger vekt på foreldres som ressurs, og på viktigheten av godt samarbeid 
mellom kommune og hjem. Tidlig innsats, foreldrestøtte, folkehelse og samhandling er sentrale begrep 
i planen. Kommunen skal arbeide aktiv med disse prioriteringene, og de skal komme innbyggerne til 
gode. Samhandlingsplanen er rullert høsten 2016. 

Det ble fortatt et nytt kartleggingsarbeid i 2014 om hvordan kommunen forholder seg til FNs 
Barnekonvensjon. FNs barnekonvensjon ble i 2003 tatt inn i norsk lov. Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet rapporterer hvert 5. år til FN hvordan loven følges opp i Norge. 

Konsekvensen av 2014-kartleggingen har ført til økt satsing på medvirkning fra barn og unge. Som 
følge av dette er ungdomsrådet løftet frem og er mer synlig gjennom deltakelse på ulike arenaer, som 
for eksempel kommunestyret og andre lovpålagte utvalg. Ungdomsrådet har skoleåret 2015/16 
gjennomført «Agenda Day» på ungdomsskolene i kommunen. Høsten 2016 er det gjennomført 
«Agenda Day» med fokus på ungdataundersøkelsen.  
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5.12 Sosialt miljø 
 

Trygge uteområder og uformelle møteplasser som frister til opphold og sosial kontakt, kan øke 
følelsen av tilhørighet i nærmiljøet. Eksempler på møteplasser er ulike former for aktivitetsarenaer for 
barn/unge og eldre, kultur- og samfunnshus, parker, turstier og lekeplasser. 

 

5.12.1 Kultur, fritidstilbud og frivillig innsats 
 

 

Figur 14. Spørsmål om lokalmiljøet. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet med 
gjennomsnittet for landet som helhet. Kilde Ungdata Fauske. 

 

61 % av elevene ungdomsskolen svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor 
fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor? Dette er en økning på 10 % fra 2013, men 
fremdeles under gjennomsnittet for landet (70 %). 
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Kulturtilbud 
 

Tabell 
10     

Kulturtjenesten i Fauske kommune 

 Bibliotek1 Fauskebadet2 Fritidsklubber3 Kulturskolen4 Kino5 

2014 52 002 10 467 118 197 15 674 
2015 42 248 12 174 138 196 17 172 

Prosentvis 
endring 

-18.7 16.3 16.9 -0.5 9.9 

1 Totalt utlån 
2 Publikumbesøk offentlig bad + badebursdag 
3 Gjennomsnittlig ukentlig besøk 
4 Elevtall ved årsskiftet 
5 Totalt antall publikumbesøk inklusive bursdagskino, SFO-tilbud og videregående skole 

 

Tabell 16. Viser at den kommunale kulturtjenesten har stort sett hatt økning i publikumsbesøk og tjenestetilbud 
i 2015 

 

Frivillig innsats 
Frivillighet er svært viktig for det lokale kulturlivet og er en stor ressurs. Lag og foreninger viser stor 
dugnadsånd for Fauske samfunnet.  Fauske kommune tilrettelegger godt for svært mange aktiviteter, 
ofte i godt samarbeid med lag og foreninger.  
Fauske frivilligsentral, som har vært i drift siden 1996, bidrar med å koordinere det frivillige arbeidet.  
Sentralen har to hovedsatsingsområder: forebyggende arbeid, særlig rettet mot barn og unge og støtte 
til samarbeidende lag og foreninger i kommunen.  
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Fritidstilbud – lag og foreninger  
 

 

 

 

 

Figur 15. Spørsmål om fritid - organisert. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet med 
tall fra 2013. Kilde Ungdata Fauske, 2016 

Lag og foreninger tilbyr et meget variert aktivitetstilbud til kommunens innbyggere. Under 
idrettsregistreringen i 2014 viste det seg at 3461 medlemmer tilknyttet Fauske idrettsråd fordelt på 26 
lag. Hovedvekten på medlemmer er mellom 6-19 år.  

Av figur 14 kommer det frem at 77 % av ungdommene syns de har et bra tilbud om idrettsanlegg, 
figur 15 viser at 56 % er medlem i idrettslag en liten økning fra 2013. Den største økningen innen 
organisert fritid er fra 29 % til 40 %, og økningen er i bruk av ungdomsklubber.  

På spørsmål inn uorganisert fritid vises en økning på 12 % som sier at de oppholder seg med venner på 
gatekjøkken, kiosk, bensinstasjon, kjøpesenter.  

Kommunen legger til rette for at lag og foreninger skal være vertskap for arrangement, både av lokal, 
regional, nasjonal og internasjonal karakter.  

Medlemskap i en fritidsorganisasjon kan være en indikator på deltakelse i lokalsamfunnet. Ved å 
delta i organisasjoner kan man danne seg et nettverk som igjen kan virke positivt på psykisk 
helse. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

  

http://khs.fhi.no/


Fauske kommune //Oversiktsdokument 2016// side 42 

 
 

Valgdeltakelse  
Valgdeltakelse, måling av innbyggernes bruk av stemmeretten, er ett mål på engasjement og 
samfunnsdeltakelse i befolkningen lokalt og nasjonalt.  

 Fauske  Nordland Norge 
Valg 2011 65,2 % 63,4 % 64,2 % 
Valg 2015 63,5 % 59,9 % 60,0 % 

Tabell 17. Kilde valgresultat.no  

 

 

5.12.2 Trivsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 18: Andel elever som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte på undersøkelsen. Kommunens tall 
omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt 
for overlappende 5-årsperioder). Data fra Elevundersøkelsen som gjennomføres årlig i 7. og 10. klasse.  Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no   

 

Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig 
sosial arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å 
lære, og dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir (Øia 2011). Trivsel 
kan på lengre sikt ha betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i 
kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan 
skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt for jenter (Danielsen m.fl, 2009). Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

  

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Figur 16. Spørsmål om trivsel og arbeidspress på skole.  Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske 
sammenligning mellom kjønn. Kilde Ungdata Fauske, 2016  

Tabell 18 viser at elever (7. og 10. klasse) i Fauske trives bedre på skolen i 2015/2016 enn de gjorde 9 
år tidligere. Denne forskjellen ses ikke i landet for øvrig.  

Fra figur 16 kommer det frem at 94 % av elever i 8., 9. og 10. klasse sier at de trives på skolen, det 
gjelder for alle de 3. klassetrinnene mest av alt trives 10. klassinger med 96 %, mens 
landsgjennomsnittet er 93 % for alle klasser. 

Det fremkommer av ungdatamaterialet at 20 % av guttene gruer seg ofte til å gå på skolen og og 17 % 
av jentene sier det samme, det er flest i 9. og 10. klasse som gruer seg.  En forholdvis stor prosent ( 
ca.70 %) av både jenter og gutter i ungdomsskolen sier at de kjeder seg på skolen, færrest som kjeder 
seg i 8.klasse.  Jenter bruker mere tid på lekser i helgene enn gutter. Hele 95 % av jenter og gutter sier 
at det er mange som forventer at de skal gjøre det godt på skolen. 
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5.12.3 Mobbing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Andel elever i 7. og 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i prosent av 
alle elever som deltok i undersøkelsen. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. 
Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder). Data fra 
Elevundersøkelsen som gjennomføres årlig i 7. og 10. klasse.  Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa 
statistikkbank. http://khs.fhi.no  

 

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som 
mobbes har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, 
ensomhet og rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes er også 
kroppslige helseplager som hodepine, ryggsmerter, "vondt i magen" og svimmelhet, dobbelt så 
vanlig som blant andre barn. Jo oftere et barn blir mobbet jo større er risikoen for helseplager 
(Nordhagen 2005).  
Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge 
mobbing i skolen. Det er dessuten viktig å følge med på statistikk over andelen som har vært 
utsatt for mobbing for å si om hvordan iverksatte tiltak fungerer, og for å kunne drive lokalt 
kvalitetsforbedringsarbeid. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. 
http://khs.fhi.no  

  

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Figur 18. Spørsmål om mobbing, plaging og utfrysing – offer. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske 
sammenlignet med tall fra 2013. Kilde Ungdata Fauske, 2016 

 

Figur 18 viser at det er et lavere antall elever som opplever mobbing i Fauske kommune enn i 
Nordland og i landet for øvrig. Samtidig viser ungdataundersøkelsen at kommunen har en økning fra 6 
til 8 % fra 2013 til 2016 av ungdommer som opplever ukentlig plaging, trusler eller utfrysing av andre 
unge på skolen eller i fritida.  

Skolene i Fauske følger nasjonale retningslinjer og Olweus-modellen for ivaretakelse når det har 
skjedd uønsket adferd knyttet til mobbing. Det ses også på opprettelse av et eget beredskapsteam 
knyttet til TIMS-teamet for bistand i alvorlige mobbesaker. For tiden utprøves også ulike 
forskningsbaserte trivselsprogram, som supplement til antimobbearbeidet.  
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5.12.4 Risikoatferd, vold og kriminalitet 
 

 

Figur 19. Spørsmål om vold og trusler om vold. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet 
med tall fra 2013. Kilde Ungdata Fauske, 2016 
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Figur 20. Spørsmål om risikoatferd og vold. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet med 
gjennomsnittet for landet som helhet. Kilde Ungdata Fauske, 2016 

Figur 19 sier at det har vært en økning av vold og trusler om vold fra 2013 til 2016. Figur 20 viser 
svarer at det er en høyere andel ungdommer på Fauske som er utsatt for trusler om vold enn landet for 
øvrig. I tillegg er det mere slåssing og flere som er skadet på grunn av vold enn landsgjennomsnittet. 

 

 

Politiet har registrert en økning på 35 % i anmeldt vold på Fauske og Sørfold i 2015, sammenlignet 
med 2014. Dette skiller seg ut fra en nokså stabil utvikling i perioden 2010-2014. Økningen gjelder 
spesielt trusler og legemssaker, med henholdsvis 55 % og 17 % økning fra 2014.Dette er en økning 
som ses både i Nordland og i hele landet. Politiet gir uttrykk for at øvrige etater har fått en lavere 
terskel for å koble på politiet i disse saker. Politiet har fokus på den utviklingen som vi kan se 
antydning til i Fauske. 

   Figur 21. Kilde: PAL for STRASAK   

2015 2013 2010 2011 2012 2014 
Vold 62 61 58 63 85 64 
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5.12.5 Psykisk helse barn og unge 
 

 

 

 

 

 

Figur 22. Spørsmål om helse og trivsel. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet med 
gjennomsnittet for landet som helhet. Kilde Ungdata Fauske, 2016  

Det var en høyere andel av ungdomsskoleelever i Fauske som oppgir å ha psykiske plager enn eller i 
landet (Ungdata Fauske 2016). Flere ungdommer oppgir at de er plaget av ensomhet enn ellers i landet 
og flere ungdommer oppgir at de den siste uken har «følt at alt er et slit», «hatt søvnproblemer», «følt 
seg ulykkelig, trist eller depprimert», «følt håpløshet med tanke på fremtia og «følt seg stiv eller 
anspent og bekymret for deg for nye ting». På spørsmål om elevene bli utsatt for 
plager/trusler/utfrysning av andre unge på skolen, i fritiden, via internett eller mobil, er det 10 % av de 
unge som svarer at de har opplevd det, mot 8 % på landsbasis.  

Figur 22 viser at 19 % av ungdommene svarer at de har depressivt stemningsleie, tallet er uforandret 
fra 2013 og det er litt høyre enn landsgjennomsnittet. Ungdataundersøkelsen viser også at jenter 
oppgir i høyere grad enn gutter at de benytter seg av helsetjenesten, det gjelder både helsesøster, lege, 
psykolog eller psykiater. Jenter oppgir at de har et høyere bruk av smertestillende medikamenter enn 
gutter, og at de har jevnt over mere fysiske helseplager enn gutter, plager som hodepine, mage – og 
leddsmerter. 

Ensomhet er det motsatte av god sosial støtte. God sosial støtte innebærer at en får kjærlighet og 
omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk og et fellesskap med gjensidige 
forpliktelser. Manglende sosial støtte øker faren for både fysiske og psykiske lidelser. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

http://khs.fhi.no/
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Figur 23. Spørsmål om subjektiv livskvalitet. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenligning 
mellom jenter og gutter. Kilde Ungdata Fauske, 2016 

Trivsel handler til dels om hvor fornøyd eller misfornøyd en er med livet sitt. Av figur 17 
fremkommer det at gutter generelt sett er mere fornøyd med livet enn jenter.  

«Det er absolutt grunn til å være bekymret, både over at prestasjon er blitt en så sentral del av 
den enkeltes unges livsprosjekt og fordi det er vi selv- som samfunn- som har lagt rammene for 
det. For samtidig som vi ønsker at de unge skal ha ambisjoner og målsettinger om å ha god 
helse, en framtidig arbeidslivstilknytning og økonomisk trygghet, så bidrar det manglede 
generasjonsskillet til å gjøre voksensamfunnet nærsynt. Vi mister evnen til å reflektere over og 
vurdere disse forholdene og konsekvensene av dem med tilstrekkelig sunn, kritisk og 
nødvendig distanse.»15 

 

 

 

  

                                                           
15 Dagens ungdom bekymring og prestasjon. Kronikk 2016. Nordlandsforskning 
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Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Indre Salten (BUPiS) 
BUPiS gir behandlingstilbud til barn og ungdom (18 år) og deres foreldre. Tilbudet omfatter 
undersøkelser, utredninger, råd og veiledning og behandling. BUPiS dekker kommunene 
Beiarn, Steigen, Saltdal, Fauske og Sørfold.  

 
Figur 24. Viser antall mottatte henvisninger BUP indre Salten. Kilde: BUP-Indre Salten. 

Figur 24 viser en nedgang i antall henvisninger fra Fauske kommune fra 2013 til 2014, og en liten 
oppgang i 2015. 

Fauske kommune samarbeider med BUP i konkrete enkeltsaker og utviklingsarbeid. Familiemøte er et 
tiltak som er utviklet i et nært samarbeid mellom BUPiS og Fauske kommune. Familiemøte er 
familiens møte med kommunale tjenester og BUP. Familiemøte betyr at tjenestene sammen med 
familien avklarer hvem som er med videre, og sammen planlegger videre oppfølging, utredning og 
behandling. Familien unngår unødvendig venting og hjelpeapparatet gjør bedre beslutninger. 
Familiemøtet er forsket på av Nordlandsforskning på oppdrag av Fauske kommune. Denne formen for 
samhandling med familien er ansett som positivt. 
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5.13 Fysisk miljø 

Gjennom utforming av det fysiske miljøet kan kommunen legge til rette for fysisk aktivitet og sosial 
kontakt mellom mennesker. Ved å planlegge fysiske omgivelser med tanke på helsefremming kan en 
bidra til bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. Det er lettere å være fysisk aktiv dersom 
nærmiljøet er trygt og innbyr til aktivitet. 
 

5.13.1 Offentlig bygninger og uteområder 
 

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal sikre det fysiske og psykososiale «arbeidsmiljøet» til 
barn. Det er krav om godkjenning av barnehager og skoler i medhold av forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler § 6. I første omgang gjelder dette godkjenning av byggeplaner-
plangodkjenning. Når bygget er tatt i bruk er det behov for en driftsgodkjenning.  

Godkjenningsmyndigheten er lagt til kommunestyret. Kommunestyret i Fauske vedtok 13.12.11, i sak 
KOM-048/11, å delegere begrenset vedtaksmyndighet til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS fra 
01.01.12. For å sikre at medisinsk faglige hensyn er godt nok ivaretatt i IKS sine vurderinger, er 
saksbehandlingen utføres i samråd med kommunelege i Fauske. 

 

 

Tabell 19.  Kilde Helse- og miljøtilsynet Salten IKS 

 

Tabell 20. Kilde Helse- og miljøtilsynet Salten IKS 
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5.13.2 Trafikksikkerhet 
 
Fauske kommune har over flere år vært en del av Salten Regionråds Sykkel-løft.  
Regionrådet går enda lenger og har lansert et eget programområde som heter «Sykkel i Salten» - som 
både er en turistsatsing, men også et virkemiddel for at lokalbefolkningen skal kunne benytte sykkel 
mer til/fra jobb og skole, og som rekreasjon.  Kommunen har trafikksikkerhetsplan som er basert på 
systemtenkning i trafikksikkerhetsarbeidet i hele kommunens organisasjon. Planen rulleres jevnlig. 
Handlingsprogrammet for fysiske trafikksikkerhetstiltak rulleres årlig. Ved neste rullering bør 
kommunen ta steget helt ut og utarbeide plan som tilfredsstiller kriteriene for trafikksikker kommune.  
 
Omlegging av skolestrukturen i Fauske sentrum gir ny trafikksituasjon og nye trafikkmessige 
utfordringer. Prosjektgruppa for trafikksikker skolevei har i samarbeid med konsulentfirmaet 
Norconsult utarbeidet rapport om hva som ligger av behov og løsninger for Fauske sentrum. 
I Norconsults rapport er det foreslått løsninger og listet opp en prioritering av tiltak i Fauske sentrum. 
Prioriteringen er i tråd med det synet prosjektgruppa har. Norconsult har i sitt arbeid beskrevet 
situasjon og tiltak, men også prissatt mange av de ulike trafikksikkerhetstiltakene. 

Tabell 18 De forskjellige tiltak i Norconsults rapport 

Tiltak  Navn  Statlig vei Kommunal 
vei 

Merknader 

1 Bussholdeplass Vatnbygdveien   Ikke beregnet 
2 Bussholdeplass E6 Gartneriet   Ikke beregnet 
3 Nicokrysset Kulvert under E6 28 000   
4 Nicokrysset Lysregulert kryssing  300   
5 Møllnveien Lysregulsert overgang 300   
6 Kirkeveien Lysregulsert overgang 300   
7 Eiaveien - Terminalveien  730 Lys ikke 

medregnet 
8 Stasjonen - Kobberveien  570 Lys ikke 

medregnet 
9 Eiaveien - Lys i kulvert   50  
10 Stasjonen - Bremsebakken  850  
10b Stasjonen - Bremsebakkens vestside 3m fortau  515  
11 Tinkelheia - Opphøyet og beløyst gangfelt  85  
12 Finneid skole Innkjørsel    Ikke beregnet 
13 E6 Løvgavlen - Hjemås 4330  Lys ikke 

medregnet  
14 Terminalveien G/S-vei 1560  Lys ikke 

medregnet 
15 Hauan - Skiåheia Lysløypa G/S-vei  1950 Lys ikke 

medregnet 
16 Rognveien - Oppgradering   200 Anslått kostnad  
17 Erikstadveien - Fortau  2000 Lys ikke 

medregnet 
18 Møllnvenei - Farvikbekken - Vestmyra 

Boligpark 
 640 Lys ikke 

medregnet 
19 Grønnåsveien - Stenging lastebil   Skilting  
20 Haubakken - Forsamlingshuset   90  
21 Malmveien - Marmorveien    Vurdere tiltak 
22 Farvikveien - Stenging lastebil    skilting 
 Lys Gnag/sykkelvei (belysningklasse S4) 1487 1675  
 Gangbro over jernbanen  27 000 59 m bru  
 Sum  36 277 36 355  
 Sum total  72 632  
Tabell 21. Beregnede kostander i 1000 kr. Foreløpig tall.  
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5.13.3 Samferdsel og kommunikasjon 
 

Fauske er et trafikknutepunkt for offentlig kommunikasjon. E6 går gjennom sentrum og videre 
nordover, mens vestover fortsetter Riksvei 80 gjennom Valnesfjord til Bodø. Det er flere daglige 
avganger med Buss til Bodø, også tidlig avgang for å rekke morgenflyet til Oslo kl. 07.00. 

For reisende som kommer med tog og skal videre nordover, må disse over i buss på Fauske 
jernbanestasjon. Mange benytter seg hver dag av pendlertoget mellom Fauske og Bodø, toget har flere 
daglige avganger.  

Buss og tog tilbudet er godt til skole, jobb og pendling på dagtid, men ellers for lite i forhold til fritid 
spesielt fra Sulitjelma og Valnesfjord til sentrum. 
 
50 % svarer «svært bra» eller nokså bra» på spørsmålet: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan 
opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder kollektivtilbudet? Se figur 14 side 39 (Ungdata, 
Fauske 2016) 
 
 

5.13.4 Natur og naturterreng 
 

Å bevare eller skape grønne nærområder er viktige folkehelsetiltak. Fra naturens side er mulighetene 
for å drive friluftsliv i Fauske nærmest ubegrenset. Kommunen har stor variasjon i naturtyper som 
gir rike muligheter for å drive alle typer friluftslivsaktiviteter, som jakt/fiske, bær/sopplukking, 
bading, naturstudier (geologi, fugletitting, botanikk, fotografering), ski/turgåing, grotte- 
/isbreturer, klatring, båt/kano, sykkelturer, riding, m.m.  

Badestranda på Lund, Straumøyra ved Finneid-Straumen og Nordvika er regulerte områder. 
Fridalen og området rundt Valnesfjord helsesportssenter, Klungsetmarka, Badestranda på Lund, 
Finneidfjell og Vallvatnet/Kvitblikvannet er tilrettelagte nærturområder. I tillegg er det en rekke 
friluftslivsområder i utmarka rundt om i hele kommunen. 

Sjunkhatten nasjonalpark «Barnas Nasjonalpark» ble åpnet i 2010, og er et statlig sikret 
friluftsområde. Regjeringen ønsker å legge vekt på spesiell tilrettelegging og utvikling av tilbud 
rettet mot barn og unge. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold med hoved 
innfallsporten i Fridalen.  
 
Friluftslivs kartlegging fra 2012 gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 
friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. 
Kartleggingen er tilgjengelig digitalt via kommunens hjemmeside.  

43 nærmiljøanlegg er bygd ut i kommunen. I kommunens «Delplan for idrett og friluftsliv» er det 
poengtert at det er behov for en kartlegging av nærmiljøanlegg og at flere anlegg bærer preg av lite 
tilsyn og vedlikehold. 

 
Å bevare eller skape grønne nærområder er et viktig folkehelsetiltak. Nærområder kan bedre 
folkehelsen ved å bidra til trivsel og livskvalitet, tilby sosiale møteplasser, stimulere til fysisk aktivitet, 
virke stressreduserende, dempe negative effekter av luftforurensning og trafikkstøy. 

Forskning har vist at bruken av grøntområder avtar raskt med avstand fra hjemmet. For at et 
grøntområde skal være tilgjengelig for barn og eldre bør det ikke ligge mere enn 400 meter fra 
hjemmet. 
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5.13.5 Universell utforming 
 

Universell utforming skal være en integrert del av en helhetlig utforming og ikke en særtilrettelegging. 
Målet er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne 
barrierer. Universell utforming forutsetter at hoved løsningen skal imøtekomme alle brukeres behov.  
 
Særskilte grupper er for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og flyktninger, 
syke og eldre, og personer med interesser hvor det er lite eller ingen grad av organisering. 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet er særlig viktig for grupper som av ulike årsaker har utfordringer 
med å få innpass i vanlig organisert aktivitet. Denne typen friluftsliv trenger tilrettelegging for de med 
nedsatt funksjonsevne. Noen områder i kommunen har tilrettelagt for personer med nedsatt 
funksjonsevne, det er ved Valvatnet, i Daja ved Emmavann og rundt Valnesfjord helsesportssenter.  
 
Kommune legger til rette for universell utforming ved rehabilitering og utbygging av anlegg og 
områder.  
 
 
 

5.14 Biologisk og kjemisk miljø 
 

5.14.1 Drikkevannskvalitet  
 

Drikkevann er alle former for vann som er bestemt til næringsmiddel- eller husholdningsformål, 
uavhengig av om det leveres gjennom et ledningsnett, på flasker, i tanker eller annen emballasje. Det 
vannet vi drikker utgjør bare en liten del av alt vannet vi forbruker. Likevel skal alt vann som inngår i 
husholdningen holde en kvalitet som kan benyttes til drikke. 

 

 

 

 

 

 

Indikatoren har som formål å formidle situasjonen for befolkningen med hensyn til deres tilgang 
på trygt vann. Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av befolkningen 
som er tilknyttet rapportpliktig vannverk. I vurderingen av befolkningens drikkevannskvalitet, 
må det derfor tas hensyn til hvor stor andel av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk og 
som man da har informasjon om (forsyningsgraden).  
Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E.coli er en av 
de mest sentrale parametere for kontroll. E. coli er en tarmbakterie som indikerer fersk fekal 
forurensing. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

  

http://khs.fhi.no/
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Figur 25: Andelen personer tilknyttet vannverk med ulik kvalitet på drikkevannsforsyningen mtp, E. coli/ 
koliforme bakterier og leveringsstabilitet i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktige vannverk (vannverk 
som forsyner minst 50 fastboende personer og/eller 20 husstander). Tallene omfatter både private og 
kommunale vannverk. Årlige tall. Dataene er samlet inn fra Mattilsynets skjematjeneste, MATS, via Altinn. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

 

5.14.2 Utslipp av klimagasser og forurensning 
 

Det anslås at om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene er knyttet til kommunale virkemidler og 
tiltak. Fauske kommune ligger på gjennomsnittet i Salten når det gjelder utslipp av klimagasser. 

Kommunen vektlegger i sin klimaplan reduksjon av kommunalt utslipp av klimagasser ved å fokusere 
på miljøvennlige transportmidler, økt bruk av kollektivtransport og alternativer til dagens møte- og 
reisevirksomhet. Kommunen skal også gjennom holdningsskapende arbeid stimulere innbyggerne og 
næringslivet til å redusere sine klimagassutslipp.  

 
Størst utfordring når det gjelder forurensing er knyttet til to forhold: 

• Tungtrafikk på E6 gjennom sentrum 
Tall fra Statens vegvesen viser økning i trafikken pr døgn gjennom Fauske sentrum, andel av 
tunge kjøretøy har økt betraktelig etter at TG båten i Bodø ble lagt ned.  Forurensing etter 104 
års gruvedrift i Sulitjelma 
 

 

 

http://khs.fhi.no/


Fauske kommune //Oversiktsdokument 2016// side 56 

 
 

• Gruvedrift 
Drifta ved kobbergruvene i Sulitjelma ble lagt ned i 1991. Det er gjort en rekke 
oppryddingstiltak for å få kontroll på forurensing etter nedleggelse av gruvedriften. Det pågår 
en løpende overvåking av vannkvaliteten og det er avdekket at miljøeffekten av tidligere 
gjennomførte tiltak er ikke tilstrekkelig for å innfri miljømyndighetenes krav. Nærings- og 
fiskeridepartementet har gitt Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i oppdrag å utarbeide 
en rapport som beskriver mulige tiltaksløsninger med kostnadsestimater. DMF har utført 
omfattende undersøkelser i området.  

 

5.14.3 Radon 
 

Radon er en radioaktiv edelgass som kontinuerlig dannes fra uran. Uran finnes naturlig, men i 
varierende konsentrasjoner i bergarter og mineraler. Både jordluft og grunnvann inneholder derfor 
radon. Radon i bygninger kommer vanligvis fra jord lufta i bygge grunnen (Kilde: Statens strålevern). 
 
Tobakksrøyking er den klart viktigste og dominerende enkeltårsak til lungekreft, og årsak til 
om lag 85 prosent av tilfellene. Nest viktigst er radon, som gir klart mest risikoøkning i kombinasjon 
med røyking. Radon i innelufta bidrar til cirka ti prosent av tilfellene (Kilde: Kreftregisteret). 
 
I 2009 kom det strengere lovkrav til måling av radon. Kommunen har et ansvar for å påse at skoler og 
barnehager har kontroll på radonnivået i sine bygninger. Huseier har ansvar å måle i egen bolig og 
utleiebolig. 
 
Alle formålsbygg i Fauske er målt (skoler, barnehager, institusjoner), og alle utleieboliger er målt. 
Private boliger i Fauske kommune har to områder med relativt mange målinger over tiltaksnivå, 
herunder nevnes Kvitblikk/Medås/Holtan med 40 % og Sulitjelma med 25 %.  
Helse og miljøtilsynet Salten har rapporten (HMTS), og mer informasjon finnes hos HMTS. 
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6. Helserelatert atferd 
 

Helserelaterte vaner etableres ofte i løpet av barne- og ungdomsårene. Det er derfor viktig å følge med 
på utvikling i barn og unges helse og levevaner for å iverksette forebyggende tiltak ved behov. Dette 
gjøres blant annet gjennom ulike undersøkelser blant annet Ungdata Fauske fra 2013 og 1016. 

 

6.1 Levealder og fødselsvekt 
 

Studier viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at grupper med lengre 
utdanning og høyere inntekt i gjennomsnitt har bedre levevaner og helse enn grupper som har kortere 
utdanning og lavere inntekt. Endringer i forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens 
helse og levekår, om kvaliteten i helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens 
levevaner og livskvalitet. 

 

 

Figur 26. Viser forventet levealder ved 30 år etter utdanningsnivå (1999-2013) 
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Høy og lav fødselsvekt 
Høy fødselsvekt er forbundet med økt risiko knyttet til selve fødselen. Høy fødselsvekt kan også være 
en risikofaktor for senere overvekt, diabetes og muligens visse kreftformer. Høy fødselsvekt er 
forårsaket av flere faktorer, fra genetiske faktorer til forhold under svangerskapet (bl.a. mors vekt).  
Lav fødselsvekt er en vesentlig risikofaktor for barns utvikling og helse. Kilde: Medisinsk 
fødselsregister ved Folkehelseinstituttet. 

 

 

Figur 27. Antall og andel fødte med høy eller lav fødselsvekt. Andelen er beregnet i prosent av alle fødte med 
fødselsvekt > 500 gram. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-
årsperioder). 

 

 

6.2 Fysisk aktivitet og naturopplevelser 
 

Fysisk aktivitet er en kilde til overskudd, helse og trivsel, forebygging av livsstilsykdommer, og er 
nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Både arbeidslivet og fritidsaktivitetene blir 
stadig mer stillesittende. Ved å stimulere befolkningen til økt fysisk aktivitet kan helseproblemer både 
forebygges og behandles. Tilrettelegging som stimulerer til bruk av nærområdene til egenorganisert 
aktivitet bør prioriteres. Det handler om å legge til rette for at folk kan mosjonere, trene, sykle, gå på 
ski og nyte naturen.  

Kommunen har delplan for fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2015- 2018. Sitat fra planen:  

«Idrett og friluftsliv i Fauske har lange tradisjoner og kjennetegnes av et stort engasjement. Området er 
et viktig mål og virkemiddel i samfunnsutviklingen, og for bedret folkehelse. For at kommunen fortsatt 
skal være attraktiv og fremtidsrettet, er det viktig å tilrettelegge for trivsel og gode levekår. Et av flere 
virkemidler er idrett, friluftsliv, lek og rekreasjon, med tilhørende anlegg og områder». 
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Innsatsen i kommunen for å fremme fysisk aktivitet er med på å påvirker forekomsten av flere 
livsstilsrelaterte sykdommer som overvekt, hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes m.m. Fysisk 
aktivitet kan fremme både trivsel og psykisk helse. Helsedirektoratet anbefaler at unge bør være fysisk 
aktive minst 60 minutter hver dag, voksne og eldre minst 30 minutter daglig. Fauske skolen har som 
målsetting at barn og unge skal være fysisk aktiv i minst 60 minutter daglig. 

 

Idrettslag 
Lag og foreninger tilbyr et variert aktivitetstilbud til kommunens innbyggere. Under 
idrettsregistreringen 2013 ble det registrert 3629 medlemmer fordelt på 26 lag. Dette er en økning på 
904 medlemmer og 10 lag siden 2006. Hovedvekten på medlemmer er mellom 6-19 år. 2006 var 
tallene 2725 medl. og 16 idrettslag. 9 Friluftsorganisasjoner med ca. 1400 medlemmer pr årsmøte 
2014. I 2006 var tallene 9 organisasjoner og 930 medlemmer. Dette viser en økning på 37,5 % siste 8 
år.  

På spørsmålet om hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller 
øvelser svarte 56 % av elevene at de har vært med i idrettslag. (Ungdata, 2016) Litt høyere svarprosent 
enn i 2013.  

 

Idrettsanlegg 
77 % av elevene i ungdomsskolene i Fauske (Ungdata, 2016) svarte bra eller nokså bra på spørsmålet: 
Hvordan opplever du tilbudet til ungdom når det gjelder idrettsanlegg i ditt nærområde? Dette er 
høyere enn landsgjennomsnittet (70 %). 56 % er medlem i idrettslag en liten økning fra 2016.  

Det er ikke foretatt noen andre (enn Ungdata) konkrete undersøkelser i kommunen i forhold til fysisk 
aktivitet. De siste årene er det en opplevelse av at befolkningen i Fauske benytter seg i høyere grad enn 
tidligere av tilrettelagte stier og veier i nærmiljøet. Bedriftsidrettens «Ti på topp» som pågår hvert år 
fra 1. mai til 1. september har en økning i antall deltakere. I 2016 er det Fauske kommune registrert 
10287 turer fordelt på 609 deltakere. Trenden i Norge er at antall aktive som trener og mosjonerer i 
befolkninger øker, mens andelen som benytter tradisjonelle idrettsanlegg ikke har økt og for noen 
anleggstyper har bruken stagnert. De fire anleggstypene, turstier/ turløyper, private helsestudio/ 
treningssenter, vekt-/ styrkerom og lysløype har hatt en markant økning i perioden 1999 – 2009 
(Breivik, et al 2011). 

Kommunen har 155 ulikeanlegg som er registrert i anleggsregistret og som har mottatt tippemidler, 
midler til nærmiljøanlegg. Alle skoler med unntak av Vestmyra skole og Valnesfjord skole har adgang 
til svært gode anlegg ute og inne. Vestmyra skole vil fra 2017 få et meget god helsefremmende 
uteanlegg og Valnesfjord skole vil få det samme fra 2019. 

 

Stier og turløyper  
Prosjektet «Stier med historie» har ført til opparbeiding og oppgradering av flere stier i hele 
kommunen. De seneste årene har også kommunen, Statskog, private m.fl gjennom fylkeskommunens 
turskiltprosjekt fått skiltet og tilrettelagt flere bolignære stier. Nedslagsfeltet til turskiltprosjektet er 
hele kommunen og inntrykket er at flere og flere benytter seg av områdene. Dette er rimelig anlegg, 
som gjør at flere kommer seg ut. 

Gjennom flere ulike tiltak som «Ti på topp», Fjelltrimmen m.fl. blir nærturer og fjerne turer godt 
besøkt. Det er all grunn til å tro at det er økt bruk av alle stier i hele kommunen.  
Turskiltprosjektet bør videreføres i årene som kommer. Nye turstier og vi ser at området blir benyttet.  

  



Fauske kommune //Oversiktsdokument 2016// side 60 

 
 

Antall deltakere «Ti på topp» siden oppstart.  

År Antall deltakere 
2012 253 
2013 420 
2014 622 
2015 702 
2016 720 

Tabell 22.   Kilde: Bedriftsidretten i Nordland. 

 

6.2.1 Barn og unge 
 

Kommunen har som eier av barnehage og skole en unik mulighet til å legge til rette for at barn og 
ungdom får positiv erfaring med sunn mat og fysisk aktivitet. Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
kan påvirke gjennom sin kontakt med barn, unge og deres foreldre. Det er veldokumentert 
kunnskap at barn og unge utvikler sine motoriske ferdigheter gjennom fysisk aktivitet og at fysisk 
aktivitet er godt for den psykiske helsa. 
 
Barnehagene i kommunen har gjennom mange år hatt retningslinjer både for fysiske aktivitet og 
mat. Uteområdene bør gi muligheter for ulike aktiviteter og lek gjennom årstidene.  
 
I utviklingen av Vestmyra nye skole er det satt fokus på helsefremmende utemiljøet og er tatt inn 
som en del av skolens læringsarena. Utearealet vil forhåpentligvis bidra til vekst innenfor de 
fritidsaktiviteter som har liten eller ingen grad av organisering (BMX, skating m.m.)  
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Figur 28. Spørsmål om fysisk aktivitet og trenings vaner – minst månedlig.  Andelen i prosent ved 
ungdomsskolene i Fauske sammenlignet med landet forøvrig. Kilde Ungdata Fauske, 2016.  

 

Figur 28 viser at det er en økning i antall ungdommer som trener eller driver med fysisk aktivitet fra 
2013 til 2016.  På samme tid kommer det frem i ungdataundersøkelsen fra 2016 at andelen 
ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive, andpusten eller svett sjeldnere enn en gang i 
uka, er høyere enn i landet for øvrig.  
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Figur 29. Spørsmål om fritid. Andelen i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet med landet for 
øvrig. Kilde Ungdata Fauske, 2016  

Ungdata Fauske, 2016 viser endring i ungdoms bruk av medier fra 2013 til 2016. Færre ungdommer 
bruker datamaskin etter skoletid enn tidligere, flere ungdommer bruker nettbrett og mobil.  
46 % (2013) mot 21 % (2016) som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet: Tenk på en vanlig 
gjennomsnitts-dag. Hvor lang tid bruker du på datamaskin utenom skolen?  
67 % som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet: Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis 
på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? 
 
Jenter bruker mest til i forhold til gutter på sosiale medier som Facebook, Instagram, TV- serier og 
filmer, mens gutter bruker mest tid på dataspill. 
 
På spørsmål om leser bøker (ikke skolebøker) over to timer pr dag svarer 3 % av guttene og 4 % av 
jentene, på samme spørsmål leser bøker under 30 minutter pr dag svarer 92 % av guttene og 77 % av 
jentene. 
 
 

6.2.2 Voksne 
 

Fauske frisklivssentral (FLS) er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å 
endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er 
personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller allerede 
ervervede sykdommer eller lidelser som kan relateres til levevaneområder.  
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I 2015 ble 216 personer henvist til FLS. Yngste deltaker som startet i FLS i 2015, var 23 år og eldste 
var 86. Hovedgruppen ligger mellom 40 – 60 år, og det er flertall av damer. FLS startet opp med tilbud 
for ungdom 12 til 16 år i 2015, i tillegg henvises ungdom til sentralen for oppfølging. Flere har mye 
bedre selvopplevd helse /funksjonstilstand etter FLS, enn de hadde før de begynte. 

Med rundt 300 brukere ukentlig så utgjør Frisklivssentralen et viktig virkemiddel for Fauske 
kommune å nå ut til befolkningen som er inaktiv. Frisklivssentralen er et viktig insitament for framtida 
og kunne tilrettelegge tilbud for mange.  «60+» er et meget populært aktivitetstilbud i idrettshallen, et 
samarbeid med idrettslinja på Fauske videregående skole. Et år med god livskvalitet verdisettets av 
Helsedirektoratet til 1,12 millioner kr per person. FLS er med på å bedre livskvaliteten for mange i 
Fauske kommune 
 

I kommunen er det to treningssentre i sentrum og et i Valnesfjord. Flere av idrettslagene har tilbud til 
den voksne befolkningen i tillegg til at bassenget brukes mye av voksne. 

Fauske kommune som arbeidsgiver har tilbud til sine ansatte om å delta i trimkarusell – består at 
deltakelse på ulike aktiviteter gjennom et år, med trekning av premier. 
 

6.3 Kosthold og tannhelse 
 

Kosthold 
Alle barnehagene i Fauske følger egne kommunale retningslinjer for kosthold, disse bygger på de 
statlige retningslinjene fra helsedirektoratet. I de aller fleste barnehagene spiser barna felles måltider 
som frokost, lunsj og frukt som barnehagepersonellet lager til.  

Flere av kommunens ansatte har deltatt på «Bra mat» kurs i regi av Nordland fylkeskommune. I 2015 
deltok 16 personer på kurset, et kurs som kommunen arrangerer årlig. I følge Nordland 
Fylkeskommune er gjennomsnittet for Nordland 15 personer pr. frisklivssentral som har deltatt på bra 
mat kurs, det er totalt 19 frisklivssentraler i fylket. 
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Figur 30.  Spørsmål om hvor ofte pleier du å spise frokost, lunsj, middag daglig? Andel i prosent ved 
ungdomsskolene i Fauske sammenligning mellom kjønn. Kilde Ungdata Fauske, 2016  

Som figur 30 viser er det flere gutter enn jenter som spiser både frokost, lunsj og middag daglig.  

Både melk og frukt ordning kan bestilles. Det er noe ulikt hvordan skolene i Fauske håndterer 
ordninger med frukt og mat. En ungdomsskolene har elevkantine, ved Vestmyra ungdomsskole har 
elevene mulighet til å kjøpe mat i kantina på videregående skole. Ungdommene gir uttrykk for at de 
spiser mindre frukt nå enn da den var gratis. Gode ordninger på skolen med frukt og bespisning har 
betydning av hvordan en forholder seg til frukt og mat også senere i livet. Det er noe betenkelig at det 
er såpass mange elever som gir uttrykk for at de ikke spiser frokost og lunsj.  
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Tannhelse 
De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har ingen eller 
få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg 
uten protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man 
tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Tabell 23 Andel av 5 åringene* som ikke har hatt hull i tennene 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fauske  75 77 86 80 82 79 77 92 

Nordland  77 80 81 82 83 84 82 83 
Landet  76 79 80 80 81 81 83 82 

* Denne gruppa er valgt da de enda ikke har fått permanente tenner og rutiner i tidlig barndom vil da ha satt seg. 

 

Tabell 24  Andel av tolvåringer* som ikke har hatt hull i tennene 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fauske  40 43 52 47 54 71 56 59 

Nordland  45 45 47 49 52 50 53 56 
Landet  46 48 49 49 50 55 54 60 

* Nå er tiden for foreldrenes kontroll helt eller delvis over og dette er på en måte fasit for deres innsats gjennom barndommen. 

 

Tabell 25  Andel av 18 åringene som har 10 eller flere skadde tenner* 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fauske  26 21 22 14 22 19 18 11 

Nordland  17 18 15 14 14 13 13 13 
Landet  14 13 13 12 12 12 12 10 

*Her er det gått bort fra å vise andel uten hull. Dette fordi det er mye som skjer i denne tiden og tennenes anatomi, tannregulering og 
andre utenforliggende forhold gjør at mange har vanskelig for å totalt unngå at det dannes hull. Andel med mange hull sier derimot litt 
om status for denne gruppa. Om dette tallet reduseres er det et tegn på at den generelle tannhelsetilstanden er bedret. Detter er derfor 
tatt med som en av de nasjonale kvalitetsindikatorer for tannhelse, sammen med andel uten hull for tolvåringer 
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Figur 31.  Spørsmål om hvor ofte du pusser tenner? Andel i prosent ved ungdomsskolene i Fauske 
sammenligning mellom kjønn. Kilde Ungdata Fauske, 2016  
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6.4 Kroppsvekt 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 32. Andel menn på sesjon med overvekt eller fedme (dvs. KMI = 25(kg/m²)) i prosent av alle menn på 
sesjon. 2003-2009. Dataene hentet fra Forsvarets helseregister. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa 
statistikkbank. http://khs.fhi.no  

Overvekt og fedme i et folkehelseperspektiv henger sammen med manglende daglig fysisk aktivitet og 
uheldig kosthold. I følge Helsedirektoratet er fysisk hverdagsaktivitet kraftig redusert i Norge, og gir 
økt risiko for en rekke sykdommer. Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2 diabetes, hjerte- og 
karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som 
tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser.  
En av fem nordmenn har KMI (kroppsmasseindeks) > 30 (fedme). Kroppsmasseindeks (KMI), er et 
uttrykk for vekt i forhold til høyde og benyttes for å kunne måle og sammenligne helserisikoen ved 
blant annet overvekt i en befolkning. WHO har satt følgende grenseverdier for å klassifisere overvekt 
og fedme blant voksne over 18 år ved hjelp av KMI (kg/m²):  
KMI på mellom 25 og 29.9 = overvektig. 
KMI på 30 og over = fedme. 
 

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 
slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme 
kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når 
sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende.  
Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har 
blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning. Tiltak som kan påvirke 
mat- og aktivitetsvaner vil være av særlig betydning. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Andelen med overvekt inkludert fedme i Fauske kommune ser ut til å være høyere enn i landet som 
helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17 år). Erfaring viser at det er 
vanskelig å behandle overvekt og fedme, spesielt for barn, og må derfor forebygges i større grad. 
Samtlige barn og unge som henviser frisklivssentralen i kommunen er på grunn av overvekt. Av 
voksne som henvises frisklivssentralen er ca. 80% overvektige. 

Utviklingen av overvekt og fedme er i tillegg sosialt skjevfordelt i befolkningen. Kommunen har som 
eier av barnehager og skoler en unik mulighet til å legge til rette for at barna tidlig får positive 
erfaringer med sunn mat og fysisk aktivitet. Helsestasjonen er en annen arena der kommunen kan 
påvirke gjennom sin kontakt med foreldre.  

 

6.5 Tobakk og rus 
 

Andelen av røykere i den norske befolkningen har gått ned, men fortsatt oppgav 13 % at de røykte 
daglig i 2014. Andelen som snuser i den norska befolkningen var på 9 % i 2014. (SSB 2016) 

Røyking har stor negativ betydning for folkehelsa. Forskning viser at det er en høyere andel røykere i 
gruppen med kortere utdanning enn i gruppen med lengre utdanning. Snus er like 
avhengighetsskapende som sigaretter og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. 

 

Figur 33.  Spørsmål om tobakk og rus? Andel i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet mellom 
landet for øvrig.  Kilde Ungdata Fauske, 2016  
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Som figur 33 viser, var det færre elever på undomsskolen i Fauske, som oppgir at de røyker minst 
ukentlig (1 %) sammenlignet med landet for øvrig (3 %), men flere som oppgir at de snuer (9 % versus 
5 %).  

Tall sammenlignet med 2013 viser at både bruk av snus og røyk er gått ned i 2016. Det er flere gutter 
(99 %) som ikke røyker enn jenter (92 %). 1 % av jentene oppgir at de røyker daglig, mens ingen av 
guttene røyker daglig. 95 % av guttene oppgir at de ikke bruker snus, 1 % snuser daglig.  88 % av 
jentene svarer at de ikke bruker snus, 9 % av snuser daglig.  

Det er innført tobakksfri skoletid for alle elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler. Det er 
også forbud mot snus og røyk i både kommunale og private barnehager, også private 
familiebarnehager. Formålet med bestemmelsene er å verne barn mot passiv røyking, gi dem en mest 
mulig tobakksfri oppvekst og forebygge at barn og unge begynner å bruke snus eller røyk. De fleste 
som begynner å røyke eller snuse, begynner i ung alder.  

 

Røyking i svangerskap 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent 
halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I 
tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert 
livskvalitet. Studier viser at de som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, 
og at 25 prosent av dagligrøykerne, dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for 
ikke-røykere.  
Røyking i svangerskapet kan si noe om røyking hos kvinner i fertil alder. For resten av 
befolkningen er datagrunnlaget på røykevaner dessverre svært dårlig. Det er en markant 
sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel dagligrøykere. 
Denne gradienten gjelder også for røyking i svangerskapet. Det er en stor utfordring i 
folkehelsearbeidet å påvirke denne forskjellen.  
Andelen røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut 
til at snus har overtatt noe for røyking. Snus er ikke like helseskadelig som sigaretter, men er 
svært avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. Vi 
har foreløpig ikke tall på snusbruken i kommuner. Medisinsk fødselsregister har tall på 
snusbruk, men disse opplysningene er underrapportert og derfor ikke egnet til 
statistikkformål. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 

http://khs.fhi.no/
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Figur 34: Andel fødende som oppga at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent av alle fødende med 
røykeopplysninger. 1999-2008 til 2004-2013 (glidende gjennomsnitt over 10-årsperioder). Årene 2006 og 2007 
er ekskludert. Dataene hentet fra Medisinsk fødselsregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

 

Figur 34 viser at Fauske kan ha en høyere andel kvinner som røyker sammenlignet med 
landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner i Nordland, vurdert etter andelen gravide som 
røyker ved første svangerskapskontroll. Det viser seg at mange av de gravide slutter å røyke etter at de 
har vært på første svangerskapskontroll hos jordmor.  

http://khs.fhi.no/


Fauske kommune //Oversiktsdokument 2016// side 71 

 
 

 

Figur 35.  Spørsmål om alkohol bruk i nære omgivelser? Andel i prosent ved ungdomsskolene i Fauske 
sammenlignet mellom 2013 og 2016. Kilde Ungdata Fauske, 2016  

 



Fauske kommune //Oversiktsdokument 2016// side 72 

 
 

 

Figur 36.  Spørsmål om egen bruk av alkohol? Andel i prosent ved ungdomsskolene i Fauske sammenlignet 
mellom 8, 9 og 10 klassetrinn. Kilde Ungdata Fauske, 2016  

 

Av figur 35 fremkommer det at både far, mor og venner drikker mere i 2016 enn i 2013. I  tillegg 
svarer 11 % at de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine, noe som er en økning på 6 % fra 2013 
undersøkelsen. Figur 36 vise at i løpet av ungdomsskolen skjer det en endring når det gjelder alkohol 
bruk. 

Alkohol- og rusmisbruk kan føre med seg mange problemer, for eksempel dårligere helse og vansker i 
forhold til familie, sosialt nettverk og arbeid. Rusproblemer er særlig knyttet til psykiske 
helseproblemer. Rapporten «Levekår og livskvalitet i Nordland» (Nordland fylkeskommune 2014) 
viser at andelen som har drukket alkohol ukentlig de siste 12 måneder er 35 % (41 % menn og 29 % 
kvinner). Samme levekårsundersøkelse viser at det er unge (15-24 år) og folk i perifere områder i 
Nordland som drikker mest når de drikker.  
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7. Helsetilstand 
 

Helsetilstand er befolkninga si helse målt ved ulike mål, som risikofaktorer, forebygg bare 
sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær o.l. 
 
Helsetilstand handler om sykdommer som kan forebygges som type-2 diabetes og hjerte-kar 
sykdommer og er påvirket av flere sammensatte faktorer. Fauske kommune har på landsbasis ei 
befolkning med relativt god helse, med lavere forekomst av type-2 diabetes i de siste årene og lavere 
dødelighet fra hjerte-kar sykdommer. Høyere forekomst av KOLS og astma i kommunen og økt antall 
innleggelser i sykehuset på grunn av KOLS sammenliknet med Nordlandsfylke og landet for øvrig kan 
være reell, men kan skyldes bedre diagnostikk og oppfølging av denne pasientgruppe siden forskning 
viser at mange pasienter med KOLS har ikke fått diagnosen.  

 

7.1 Hjerte – karsykdommer 
 
 
 
 

 

 

Figur 38: Bruk av midler mot hjerte- og karsykdommer og kolesterolsenkende medikamenter, 3 års glidende 
gjennomsnitt, 2007-2013. Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som 
personer som har hentet ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme 
legemiddel telles vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Per 
1000, standardisert. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 
 
 
  

Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har 
vært nedgang i forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av 
risikofaktorer som røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Figur 39: Bruk av primærhelsetjenesten hjerte- og karsykdommer, 3 års glidende gjennomsnitt, 2012-2013. 
Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Dersom en 
person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ 
lidelse, telles vedkommende kun én gang. Data hentet fra Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR)-
databasen i HELFO, Helsedirektoratet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. 
http://khs.fhi.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruk av primærhelsetjenesten som kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom. 
Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og levevaner i befolkningen. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 
 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Figur 40: Bruk av spesialisthelsetjenesten hjerte- og karsykdommer, 3 ås glidende gjennomsnitt, 2010-2013. 
Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Dersom en 
person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun en 
gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. 
http://khs.fhi.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i 
problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan 
bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Figur 41: Dødelighet hjerte-/karsykdom, kvinner. Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere 
per år. 10 års glidende gjennomsnitt, 1995-2012. Dataene hentet fra Dødsårsaksregisteret. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

Figur 42: Dødelighet hjerte-/karsykdom, menn. Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per 
år. 10 års glidende gjennomsnitt, 1995-2012. Dataene hentet fra Dødsårsaksregisteret. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

 
 

Informasjon om tidlig død (her definert som død før 75 års alder) av gitte sykdomsgrupper gir oss 
viktig informasjon om hvor vi bør sette inn forebyggende tiltak. Dagens dødsårsaksmønster 
gjenspeiler ikke nødvendigvis befolkningens levevaner de siste årene. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  

http://khs.fhi.no/
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7.2 Diabetes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 37: Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes, 3 års glidende gjennomsnitt, 2007-2013. Brukere 
av legemidler utlevert på resept til personer 30-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst 
en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende 
som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Per 1000, standardisert. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 
  

Forekomsten av type 2-diabetes er usikker og behandling av sykdommen varierer. Kosthold, 
mosjon og vektreduksjon kan for noen normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under 
kontroll. Andre trenger medikamenter for å få ned blodsukkeret og bruk av midler til 
behandling av type 2-diabetes kan brukes som en indikator på forekomst av type 2-diabetes i 
befolkningen. Med årene kan imidlertid insulinproduksjonen reduseres, og det blir nødvendig 
med insulinsprøyter på samme måte som ved type 1-diabetes. Overvekt er en viktig risikofaktor 
for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan derfor gjenspeile 
befolkningens levevaner. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. 
http://khs.fhi.no  
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7.3 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og astma  
 

Om lag 200 000 nordmenn har trolig KOLS, av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om 
det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking som forklarer to av tre 
tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle. Forekomst av KOLS øker med 
økende tobakksforbruk og antall røykeår, og kan si noe om røykevaner. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 43: Bruk av KOLS og astmamedikamenter, begge kjønn, 45–74 år, per 1000 standardisert, 3 års glidende 
gjennomsnitt, 2007-2013. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. 
Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. 

 

 

 

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en 
indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. For flere sykdomsgrupper har vi manglende 
oversikt over utbredelsen. Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i problematikken 
rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull 
informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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Figur 44: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus på grunn av KOLS per 1000 
innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med KOLS, telles 
vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 
3-årsperioder). Dataene hentet fra Norsk pasientregister (NPR). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa 
statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i 
problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan 
bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen.  
Sykehusinnleggelser kan i tillegg være en indikator på potensialet for forebyggende innsats. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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7.4 Smerter 
 
Kroniske smertetilstander og psykiske lidelser er de viktigste årsaker til at menn og kvinner faller ut av 
arbeidslivet før pensjonsalderen. Anslagsvis 30 prosent av voksne har kroniske smerter i Norge i dag. 
Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken, men en rekke andre lidelser kan også føre til 
kronisk smerte. Forekomsten er høyere enn i mange andre europeiske land. Betydelig flere kvinner 
enn menn sier at de har kroniske smerter, og kvinner er også i langt større grad enn menn sykemeldt 
og uføre som en følge av kronisk smerte. Kilde: Folkehelseinstituttet. http://khs.fhi.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 45: Brukere av reseptbelagte smertestillende medikamenter utlevert til personer 0-74 år, per 1000, 3 års 
glidende gjennomsnitt, 2011-2013. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst en resept i 
kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker 
bare en gang. Dataene hentet fra Reseptregistret, Folkehelseinstituttet. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

  

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en 
indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. For flere sykdomsgrupper har vi manglende 
oversikt over utbredelsen. Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i problematikken 
rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med 
verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. For de 
sykdomsgruppene hvor det finnes andre datakilder vil Reseptregisteret være et supplement. 
Bruk av legemidler forskrevet på resept påvirkes av flere faktorer utenom sykdomsforekomst, 
blant annet tilgang til lege og forskrivningspraksis blant legene. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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7.5 Muskel- og skjelettlidelser 

Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til bruk av både tradisjonelle og alternative 
helsetjenester og -tilbud. Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening, nr23/2010.  

Muskel- og skjelettlidelser, sammen med psykiske lidelser, er den hyppigste årsaken til sykefravær i 
Norge. Fysisk aktivitet kan forebygge muskel- og skjelettlidelser. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 46: Bruk av primærhelsetjenesten, muskel- skjelettlidelser, 2010-2012 til 2011-2013 (3 års 
gjennomsnitt). Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per 
år. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med 
samme sykdom/lidelse, telles vedkommende kun én gang. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa 
statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruk av primærhelsetjenesten som kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom. 
Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og levevaner i befolkningen. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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Figur 47: Bruk av spesialisthelsetjenesten, muskel- skjelettlidelser, 2008-2010 til 2011-2013 (3 års 
gjennomsnitt). Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. 
Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles 
vedkommende kun én gang. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 
 

 

  

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i 
problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan 
bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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7.6 Kreft 

Kreftdødeligheten i Norge har endret seg lite fra 1950 til i dag (dødsfall per 100 000 innbyggere 
korrigerer for økt levealder). Kreftforekomsten har økt. Det er større sosioøkonomiske forskjeller i 
kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, spesielt i forhold til lungekreft. Kilde: Folkehelseinstituttet  

 

 

 

 

 
 

 
Figur 48: Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. 1986-1995 til 2003-2012 (10 års glidende 
gjennomsnitt). Dataene hentet fra Kreftregisteret. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. 
http://khs.fhi.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha 
forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man 
utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår.  
Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for 
kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. En 
endring i befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å redusere risikoen for å 
utvikle kreft. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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Figur 49: Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. 
1986-1995 til 2003-2012 (10 års glidende gjennomsnitt). Dataene hentet fra Dødsårsaksregisteret. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 
 
 

7.7 Smittsomme sykdommer 

Smittsomme sykdommer er ikke lenger det største folkehelseproblemet i Norge, men for å holde disse 
sykdommene i sjakk, er det svært viktig å opprettholde et godt smittevern og et effektivt 
vaksinasjonsprogram. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

  

Informasjon om tidlig død (her definert som død før 75 års alder) av gitte sykdomsgrupper gir oss 
viktig informasjon om hvor vi bør sette inn forebyggende tiltak. Dagens dødsårsaksmønster 
gjenspeiler ikke nødvendigvis befolkningens levevaner de siste årene. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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7.8 Psykisk lidelser og rusrelaterte lidelser 
 

Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er stabil, og er svært vanlig i befolkningen. Ca. en tredel av 
voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske 
lidelsen hos både barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Økt dødelighet, sykmeldinger og 
uførepensjon er noen av de viktigste følgene av psykiske sykdommer. Kilde: Folkehelseinstituttet.  

Rus og psykisk helsearbeid i kommunene er et satsingsområde for regjeringen som ønsker å styrke 
tilbudet til innenfor disse områdene, problemene øker og de blir mer komplekse. 
Samhandlingsreformen har ført til at flere oppgaver er overført fra staten til kommunen. Det medfører 
mer spesialisering, behov for økt fagkunnskap og økte ressurser i kommunen. Blant annet er 
kommunen fra 2017 pålagt å ha krise seng (KAD seng) innenfor rus- og psykisk helse, sengen skal 
være døgnbemannet. Kommunen er også pålagt opplegg for ettervern av brukere som blir tidligere 
utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. Psykiske lidelser og eller rusrelaterte lidelser rammer ofte hele 
familien. Fokus på barn som pårørende kan ha en forebyggende effekt i forhold til neste generasjons 
helse, og legge et bedre grunnlag for livsmestring.  

Fauske kommune har ved hjelp av kartleggingsverktøyet BrukerPlan påbegynt kartlegging av 
brukergruppen innenfor rus og psykiskhelse. BrukerPlan blir fra regjeringen holdt fram som det 
viktigste informasjonsverktøyet for opptrappingsplan for rusfeltet, og som informasjonsgrunnlag for å 
planlegge innsats og resultatmåling, både på kommunalt og nasjonalt nivå.  

Målet er at alle tjenesteområder i Fauske kommune som har brukere med rus- og psykisk helse 
problematikk skal kartlegge. Tjenestene som kartlegger pr dags dato er rus – og psykisk helsetjeneste, 
familiesentret, barnevern, NAV og hjemmebaserte tjenester.  

 

Rapport BrukerPlan 2016 viser at Fauske kommune scorer høyt i andel brukere med psykiske lidelser i 
aldersgruppen 16 – 23 år. Fauske har en score på 20% og sett mot nasjonal score som er på 12 % i 
denne aldersgruppen scorer kommunen høyt.  Dette er i tråd med funn i ungdataundersøkelsen.  

For aldersgruppen 30 – 59 år samsvarer funnene med tallene fra 2015 – det vil si at Fauske har en 
score på 20 – 25% i denne aldersgruppen. På sikt vil det kunne medføre at det blir en forskyvning på 
antall brukere med psykiske lidelser og rusmiddelproblem til aldergruppen 60+. Noe som igjen 
medføre utfordringer for kommunens tjenestetilbud for eldre.  

Ellers viser årets rapport at kommunen har mange barn som pårørende – både der foreldre har omsorg 
og der de har samvær med barna. Her har kommunen en stor utfordring i å «se» disse barna og å 
ivareta dem, noe som er viktig med tanke på forebygging og å hindre sosial arv.  

I rapporten for 2015 kom det frem at Fauske har en stor andel brukere med alvorlig psykiske lidelser 
og rusproblematikk. I forhold til alvorlig psykisk syke var kommunens score i 2015 på 50% mens den 
nasjonale scoren var på 28%.  For rusmiddelavhengige var kommunens score på 59% og den nasjonale 
scoren på 53%. Dette gjelder den gruppen innenfor psykisk syke og rusmiddelavhengige som har de 
største utfordringene på alle områder i livet. Det er i forhold til denne gruppen krevende brukere at 
kommunens ressurser i rus- og psykisk helsetjeneste i stor grad blir brukt. Samtidig som det er her det 
er vanskeligst å få til en endring. Utfordring er å få fokus fra kronikere til forebyggende- og 
rehabiliterende arbeid. 

 

I 2016 får ca. 150 brukere hjelp fra rus- og psykisk helsetjenesten av disse er ca. 2/3 kronikere, en 
gruppe klienter som vil trenge enda mere hjelp i årene som kommer. I tillegg er det flere aktive 
rusbrukere som har dårlig bo evne og trenger mye oppfølging. Kognitiv svekkelse ses tidligere hos de 
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med rus og psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig, det vil være behov for spesielt tilrettelagte 
boliger for denne gruppen. Det foreligger en usikkerhet i hva Samhandlingsreformen vil kreve av 
kommunen i forhold til rus – og psykisk helsetjenesten fra 2017 og kommende år. 

 

Brukere av medikamenter mot psykiske lidelser 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 50: Brukere av medikamenter mot psykiske lidelser (antidepressiva-, sove- & angstdempende- og ADHD-
midler) utlevert på resept til personer 0-74 år, 2005-2007 til 2011-2013 (3 års glidende gjennomsnitt). Brukere 
defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere 
resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
 
  

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en 
indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i 
problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan 
bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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Bruk av primærhelsetjenesten, psykiske symptomer/lidelser 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 51: Bruk av primærhelsetjenesten, psykiske symptomer/lidelser, 2010-2012 til 2011-2013 (3 års 
gjennomsnitt). Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. 
Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med 
samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa 
statistikkbank. http://khs.fhi.no  

Folkehelseprofilen 2016 viser at kommune har flere personer (0-74 år), som bruker 
primærhelsetjenesten når det gjelder psykiske symptomer/lidelser enn både landet for øvrig og 
Nordland fylke. Når det gjelder bruka av medikamenter mot psykisk lidelser ligger kommunen på likt 
med landet for øvrig, men noe høyere enn Nordland fylke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bruk av primærhelsetjenesten som kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom. 
Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og levevaner i befolkningen. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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7.9 Skader og ulykker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 27: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. 
2008-2010 til 2011-2013 (3 års gjennomsnitt). Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret 
med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Dataene hentet fra Norsk pasientregister (NPR). 
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personskader: Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er 
ulykkesskader fortsatt et helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er 
hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og 
dermed redusert livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både 
redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig potensial for forebygging av skader og ulykker. 
Sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no  
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8. Helse og omsorg 
 

 

Figur 52 Omsorgstrappen 

 

8.1 Aktiv aldring 
 
Samhandlingsreformen med helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å sørge for 
helsefremmende og forebyggende tjenester. Kommunen må etter folkehelseloven identifisere 
risikofaktorer og helseproblemer hos alle grupper inkludert eldre, og sette inn forebyggende tiltak og 
tidlig intervensjon. Målet er at kommunene videreutvikler og øker den forebyggende og 
helsefremmende innsatsen overfor eldre. Det overordnede målet er å forebygge sykdom og skade hos 
eldre i og utenfor institusjon og fremme helse og livskvalitet.  
 
Et av Folkehelsemeldingens mål er å fremme en aktiv og trygg aldring. Aktiv aldring omfatter eldre 
menneskers deltakelse som medborgere i sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle sammenhenger, og 
i arbeidslivet. For å utvikle et aldersvennlig samfunn trengs en tverrsektoriell innsats. Det skal legges 
vekt på den gjensidige påvirkningen mellom tilrettelegging av bolig og nærmiljø, gode levevaner, 
sosial integrering, psykisk og somatisk helse og god allmenntilstand. Tre faktorer påvirker hverandre 
gjensidig: sosial isolasjon, kognitiv svikt og somatisk helse. Redusert allmenntilstand på ett område får 
gjerne konsekvenser for de andre områdene.  
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Figur 53.  Fremskriving av eldre med og uten behov for tjenester, Kilde: SSB\statistikkbanken) 

Figur 53 viser at det er en sterk økning i antall innbyggere som vil ha behov for omsorgstjenester i 
årene som kommer. Like sterk er økningen i friske eldre som kan møte alderdommen med helt andre 
ressurser enn tidligere generasjoner.  
 

«De nye eldre har både høyere utdanning, bedre økonomi, bedre boforhold og bedre funksjonsevne enn 
noen tidligere eldregenerasjon. De er også mer teknologivant og vil bestemme mer på egenhånd.» 16 

 

Hverdagsmestring  
Tiltak for å fremme fysisk og sosial aktivitet blant eldre er viktige innsatsområder for å bidra til en 
frisk eldrebefolkning i fremtidens Fauske. Et viktige tiltak å få på plass er hverdagsmestring og 
hverdagsrehabilitering, i september inneværende år er det startet et forarbeid for å få tiltaket på plass.  

 «Hverdagsmestring kan være felles med mange ulike arbeidsformer, og kjennetegnes med at en vektlegger 
den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Innsatsteam, hjelpemiddelformidling, forbyggende 
hjemmebesøk, fallforbygging, hjemmetjenester med mer kan alle ha hverdagsmestring som overbyggende 
tankesett. Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Den 
starter med spørsmålet: Hva er viktig for deg nå? For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter. 
Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter 
som aktivitetsfunksjonen bedres».17 

Uten tilgjengelig driftsmidler vil gjennomføringen ta lang tid. På sikt vil tiltaket kunne gi 
kostnadsreduksjon, og mindre bruk av offentlige tjenester. Det er et stort gap mellom hva som vil være 
kostnadsreduserende tiltak til befolkningen, og organisering av dagens tjenestetilbud. Målet er 
hvordan hjelpe flere for mindre.   

                                                           
16 Meld. St. 29 (2012-2013). 
17 Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Rapport 2012. KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapiforbund og 
Norsk Ergoterapiforbund. 
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8.2 Velferdsteknologi og innovasjon 
 

Bruk av teknologi vil ofte være et godt supplement til andre helse- og omsorgstjenester, og kan tildeles 
som en del av et samlet tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov. I andre tilfeller kan teknologi 
komme til erstatning for andre tjenester, for eksempel ved at en alarm, og evt. varslingssystemer, gjør 
at det ikke lenger er behov for praktisk bistand, for eksempel i form av fast tilsyn.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven har ingen særlig regulering av velferdsteknologi, men ettersom loven 
åpner opp for ulike måter å organisere tjenestetilbudet, er det også opp til kommunen å bestemme om 
velferdsteknologi skal tas i bruk som en del av kommunens tjenestetilbud. Hva slags tjeneste bruk av 
teknologi skal tildeles som må vurderes ut fra hva slags hjelpebehov som teknologien skal dekke i det 
enkelte tilfellet. Hva slags tjeneste som ville vært aktuell dersom man ikke hadde hatt mulighet til å 
bruke teknologi vil kunne gi veiledning. Bruk av velferdsteknologi kan brukes både som ledd i alle 
kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder også tjenester som innebærer helsehjelp hjemme 
eller på institusjon, eller som andre tjenester i eller utenfor hjemmet.  
 
Kommunen har på plass en velferdsteknologisk plattform som kan være med på å sikre helhetlige 
løsninger på tvers av ulike tjenester og systemer. Mulighetene i dette er større grad av frihet, trygghet 
og nærhet. Tjenesten vil ha mulighet til å nå flere, gi rom former tid til tjenestemottakere. 
Trygghetsalarm, omgivelseskontroll, digitalt tilsyn, videotilsyn, voldsalarm, posisjonering er noe av 
mulighetene. Kommunen har i dag bare benyttet få muligheter som ligger i denne velferdsteknologiske 
plattformen, utfordringen er å få på plass tilstrekkelige ressurser til anskaffelse, implementering og IT- 
teknisk støtte for å utnytte mulighetene. 

 
Figur 54 Skisse velferdsteknologi 
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8.3 Hjemmebaserte tjenester 
 

Hjemmebaserte tjenester skal bidra til at brukerne gjennom bistand og veiledning til egenmestring skal 
få mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem, herunder omsorgsbolig. I den neste tiårsperiodene 
forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å vokse sammenlignet med alle de øvrige 
befolkningsgruppene i kommunen, viser til figur 2 side 15. Mange eldre er friske og aktive og mestrer 
hverdagen godt. Behovet for bistand stiger likevel ved høy alder. 

En kombinasjon av en befolkning med høyt antall eldre og Samhandlingsreformen har ført til sterk 
økning av tildelte timer hjemmesykepleie, noe tabell 28 viser. 

 

Vedtatte timer 
hjemmesykepleie 

2014 2015 2016 Endring 
2014 - 2016 

     
Uke 12               873             1294           1463           59,7 % 
Uke 25               955             1396           1474           64,8 % 
Uke 42             1111             1521           1587           70,0 % 

 

Tabell 28. Tildelte timer hjemmesykepleie 2014 – 2016. Fauske kommune. 

I tråd med nasjonale føringer og kommunens gjeldende Helse- og omsorgsplan bør det satses mer på 
hjemmebaserte tjenester og forebygging. Kommunens hjemmetjenesten er allerede underdimensjonert. 

 

Rehabiliterings/korttidsavdelingen 
Avdelingen har 11 plasser som i utgangspunktet er definert som 6 korttidsplasser og 4 
rehabiliteringsplasser. Avdelingen er organisert inn under hjemmebaserte tjenester. Avdelingen har 
varierte oppgaver det kan være palliativ pleie, kommunal akuttmedisinsk døgnplass som skal være et 
allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, 
men som ikke har behov for innleggelse i sykehus. Der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i 
sykehus. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte 
omsorg for. 

Avdelingen samarbeider med ergo -og fysioterapitjenesten om rehabilitering for brukere som trenger 
det, de gjennomfører også kartlegging av brukernes funksjonsnivå og bistandsbehov i nært samarbeid 
med øvrige avdelinger i hjemmetjenesten og tildelingskontoret.  

Avdelingen har små lokaler med lite egnet areal for opptrening. I tillegg er det behov for å øke 
korttidsplassene med 4 senger for å møte behovet for å utskrivingsklarer pasienter fra sykehuset som 
har behov for trening/behandling før utskriving til hjemmet.  

 

Miljø og aktivitetstjeneste 
Sosial isolasjon og ensomhet er faktorer som kan bidra til dårligere helse. Kommunens utfordring er å 
«fange opp» disse personene og å informere om aktivitetstilbud der man kan bygge nettverk, samt 
introdusere folk for andre tilbud som gis av frivillige lag og foreninger. Miljø og aktivitetstjenesten 
være en viktig faktor i dette arbeidet. Sett i lys av at stadig yngre personer får en demensdiagnose eller 
får behov for omfattende tjenester bør man tenke at tjenesten kan bygges ut til å gi et tilbud til flere 
også på ettermiddagstid. Dette være med på å øke livskvaliteten til brukeren samtidig som kan virke 
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som en avlastning til familier med store omsorgsoppgaver. Et slikt tilbud kan utsette behovet for 
institusjonsplass. 

 

Hjemmebesøk hos eldre 
Som et ledd i arbeidet med forebyggende innsats etableres fra januar 2017 et tilbud til kommunens 75 
åringer om «Forebyggende hjemmebesøk». Dette vil være en individrettet samtale om helsespørsmål, 
fysisk aktivitet, fallforebygging, brannforebygging, boligforhold og sosiale aktiviteter. Målgruppen er 
seniorer som ikke mottar helse og omsorgstjenester fra kommunene. 

 

Demens 
Det er en del mennesker med demensdiagnose som bor hjemme ved hjelp av pårørende. Et sentralt 
tiltak i Helsedirektoratets Demensplan 2020 er et krav om systematisk oppfølging av pasient og 
pårørende etter diagnose og gjennom sykdomforløp. Det er derfor foreslått å styrke kommunens 
demensteamet. 

 

8.3 Fauske sykehjem 

Å drive sykehjem hører med til kommunehelsetjenestens kjerneoppgaver. Kommunen skal sørge for at 
det finnes et døgnbasert botilbud med en tilstedeværende helsefaglig bemanning. Mange mennesker 
med omfattende funksjonssvikt har behov for pleie og omsorg hele døgnet. Noen har så omfattende 
behov for pleie- og omsorgstjenester at det er vanskelig å oppfylle retten til nødvendig helsehjelp 
gjennom tjenester i hjemmet. For mange tjenestemottakere i en slik situasjon vil plass i sykehjem være 
et tilbud som er tilpasset deres funksjonsnivå. I sykehjemmet er det personale til stede hele døgnet. Det 
er også et krav at legetjeneste og fysioterapitjeneste skal knyttes til virksomheten. 

 

Etterbehandling etter sykehusopphold  
Kortere liggetid på sykehus gjør at kommunene må ta hånd om mer pleietrengende pasienter. Et 
økende antall pasienter som skrives ut fra sykehus er ikke ferdigbehandlet, selv om 
sykehusbehandlingen er avsluttet. Behandling som er igangsatt i sykehus må derfor fortsette i 
lokalmiljøet. Mange av disse pasientene trenger omfattende pleie, omsorg og tilsyn og er for 
hjelpetrengende til å bo hjemme den første tiden etter sykehusoppholdet. Det vil ofte være behov for 
fortsatt medisinsk behandling med samtidig kontinuerlig sykepleiefaglig observasjon. Denne 
kombinasjonen kan medføre behov for sykehjemsplass i en tidsbegrenset periode. 

 

Avlastning i sykehjem 
Behov for avlastningsopphold kan skyldes pasientens egen sykdom eller helsetilstand eller 
pårørendes/andre omsorgspersoners behov for avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid. Fauske 
sykehjem har tilbud om avlastningsbehov for personer med demens og pasienter med somatiske 
helseplager. 
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Permanent opphold  
Langtidsplass i sykehjem gis til personer som har et varig, omfattende, døgnkontinuerlig pleie og 
omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig. 
Sykehjemmet fungerer i slike tilfelle som et varig hjem for eldre med svekket helse, redusert førlighet 
og omfattende hjelpebehov. Demenssykdommer vil ofte forsterke behovet. 

 

Skjermet enhet for demente  
Fauske sykehjem har etablert spesielle skjermede enheter i sykehjem for å ta hånd om urolige demente 
med spesielle behov for skjerming. Gruppene er på 5– 9 beboere. Det er krav om grundig undersøkelse 
og at diagnosen langt-kommen demens skal være fastslått før innflytting i skjermet enhet for demente 
skjer. Kriterier for når skjermet enhet bør brukes kan være at 

• Beboere er så forvirret at deres atferd er ukontrollerbar eller sterkt sjenerende for andre 
beboere 

• Beboere har tendens til å ville forlate boformen uten å være i stand til å ta vare på seg selv 
eller å finne veien tilbake 

Bruker- og pårørendeundersøkelse 
Formålet til undersøkelsen er å ha gode kvalitetsindikatorer og et hjelpemiddel for å få frem beboerens 
mening på opplevd kvalitet som deretter kan bidra til forbedringer. Undersøkelsen ble gjennomført 
våren 2016 og resultatene viser av tilfredsheten generelt er god. 79 % av pårørende er fornøyd eller 
svært godt fornøyd med hvor tilfreds man er med sykehjemmet beboeren bor på og 84 % av beboerne 
er fornøyd eller svært fornøyd på samme spørsmålet. 

Undersøkelsen peker på områder som har et forbedringspotensiale og som har betydning for den 
enkeltes opplevelse av tjenesten de mottar på Fauske sykehjem. 32 % er misfornøyd med 
aktivitetstilbudet, mens 34 % er fornøyd eller svært fornøyd. 32 % er misfornøyd eller lite fornøyd 
med muligheter for å komme seg ut, og 27 % er fornøyd eller svært fornøyd og 26 % er nøytral. I 
tillegg uttrykkes det i kommentarer misnøye med at enkelte beboere må dele rom med andre pasienter.  

 

Livsgledesykehjem 
Fauske sykehjem har som visjon Lev livet – livet ut, og tjenesten er i en prosess med å bli sertifisert 
som et Livsgledesykehjem. I Stortingsmedling 29 (2012-2013), «Morgendagsen omsorg», omtales 
Livsgledesykehjem som et nasjonalt tilbud til landets kommuner som et av fem hovedelementer i 
Stortingets nasjonale strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet. Konseptet går ut på at 
sykehjemmene skal lage system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, 
kulturelle og åndelige behov. 

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. Livsglede for 
Eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal 
en stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en 
ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement. For å iverksette meningsfylte aktiviteter for 
den enkelte eldre skal kommunen systematisere dagen rundt den eldres livshistorie. Nærmiljøet skal 
trekkes inn som en naturlig del av eldreomsorgen. Rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg er 
svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorg. Barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale 
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ildsjeler gjør en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Møtene mellom generasjoner fremmer 
folkehelsen. 
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Høring kommunedelplan helse, omsorg og sosial 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 009/18, har i møte 11.04.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak:  

Punkt 5.1, Helsefremmende livsstil: 
 
Universell uforming og tilgjengelighet utendørs, både på sommer og vinterstid, er viktig for at alle 
innbyggere i Fauske skal ha mulighet til å være fysisk og sosialt aktive.  Manglende snørydding og 
strøing av fortauer og gangveier skaper unødvendige barrierer for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Oppdatert informasjon om hvilke aktiviteter som er mulig å delta på bør være lett tilgjengelig. 
Opplysninger om aktiviteter som er tilrettelagt/tilgjengelig for de med redusert funksjonsevne bør 
også fremkomme. 
 
Punkt 5.4, Arbeid og sosial inkuldering: 
 
Når tiltaksplanene skal utarbeides ber kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede om at 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tas med som virkemiddel for at flest mulig mennesker med 
nedsatt funksjonsnedsettelse kan delta i arbeid og aktivitet. 
 
Til kulepunkt 1, "Slik vil Fauske lykkes med arbeidet", ønsker kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede å ytre tilfredshet med at det jobbes med å utvikle et arbeidssenter for mennesker 
med funksjonsnedsettelser.  
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Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Irene Larssen 
Folkehelserådgiver 
 
 
 
 
Kommunedelplan Helse, omsorg og sosial - Uttalelse fra 
Eldrerådet 
 
Eldrerådet- 012/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet har i møte 19/04, behandlet høringsutkastet til Kommunedelplanen for, Helse, omsorg og 
sosial og har følgende merknader/synspunkter.                
 I del 2. Bakgrunn og rammer for planen, under punkt 2.1 Forankring og involvering, står følgende under, 
Arbeidsgruppen og intern forankring, siste linje.                                      Eldrerådet og rådet for likestilling 
har fått informasjon underveis. 
Merknad: Eldrerådet viser til Planprogrammet for evaluering av planen, der det under punkt 4.3 står 
følgende, sitat: Eldrerådet og Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede vil involveres 
tidlig i planarbeidet, i tillegg til involvering gjennom ordinær høring, sitat slutt.                                                                                                                
Dette står i sterk kontrast til det å få informasjon om arbeidets fremdrift. Eldrerådet viser videre til 
uttalelse i brev av 24/01 til ordfører og rådmann. 
 
Eldrerådet finner mye godt i høringsplanes målsetting og sier seg i hovedsak enig i de tiltak man må 
satse på for å oppnå ønskede resultater. Eldrerådet vil i midlertid i det etterfølgende påpeke viktige 
faktorer som ikke kommer klart nok frem i høringsforslaget. 
Velferdsteknologi: Eldrerådet er enig i at dette kan bli et nyttig verktøy i fremtidens omsorgsarbeid, og 
for enkelte et verktøy mot ensomhet. Denne teknologiens verktøy kan imidlertid ALDRIG ERSTATTE 
VARME OMSORGSHENDER, nærhet og tilstedeværelse. Innstallering av dette verktøyet må derfor styres 
ut fra brukerens behov og ønsker og i nært samarbeid med pårørende. 
Kultur: Aktiv bruk av kultur i forskjellige varianter, både for mennesker på institusjon og for 
hjemmeboende. Kultur er en del av bærebjelken i livet. Kultur er viktig i alle faser av livet. 
Generasjonssamling: Få til møteplasser i lokalsamfunnene, på tvers av generasjoner, med  muligheter 
for et mangfold av aktivitetstilbud, fra de eldste til de yngste. Kunnskapsutveksling, fra eldre til unge, fra 
unge til eldre. 
Transport: For å få til en aktiv deltagelse fordres det gode transportordninger. Et godt kollektivtilbud og 
en raus TT-ordning er viktig for eldres deltakelse og livskvalitet. 
Frivillighet: Mange bidrar med forskjellige frivillige aktiviteter, og mange er mottakere av frivillige bidrag. 
Også for pensjonister er frivillighet en viktig aktivitet. Frivillighet forebygger ensomhet, bidrar til økt 
selvrespekt, og er en viktig faktor for å skape gode lokalsamfunn. 
Bolig: Eldrerådet ser på fleksible bofellesskapsløsninger som svært positivt. Boforhold er et meget viktig 
element for trivsel og trygghet. Eldrerådet stiller seg undrende til at man bare med et pennestrøk i dette 
høringsutkastet til Kommunedelplan forkaster Eiaveiprosjektet og mener å presse demensomsorgen inn 
på helsetunets område. Eldrerådet vil minne om at demenssykdom er stigende, og er mere utbredt 
blant kommunens innbyggere enn registrert. Dette er en sykdom som både krever stor pleieomsorg, 
spesialkompetanse, gode og fungsjonelle boforhold og sist men ikke minst luftige og gode uteområder, 
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tilpasset denne gruppen pasienter. Med den kunnskap Eldrerådet i dag sitter med, hva gjelder 
Eiaveiprosjektets innhold, og omfanget av denne sykdoms omsorg, vil Eldrerådet på det sterkeste 
fraråde en slik prioritering. 
Under punkt 5.8    Mål    første setning etter foreninger, ønsker vi å få med familier. Avsnittet vil da lyde: 
Økt samarbeid og aktivering av frivillige lag, foreninger, familier og enkeltpersoner for å skape gode 
arenaer for aktivitet og sosial  samhandling. 
Eldrerådet vil til slutt understreke viktigheten av et nært og tillitsfult samarbeid i det videre arbeide med 
å utvikle omsorgstilbudet for brukere og pårørende i vår kommune. 
 

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Detaljregulering for Havnegården 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Havnegården. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik at 
uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

Rådmannens forslag til innstilling med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 050/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Havnegården med følgende 
tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik at 
uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 
 
Vedlegg: 
11.05.2018 Plankart_Havnegården_110518 1381154 

11.05.2018 Havnegården Fauske_Plandokument_versjon 7 1381155 

11.05.2018 Reguleringsbestemmelser_ 11.05.2018 1381156 

11.05.2018 Tilsvar Rambøll 1381157 

11.05.2018 Havnegården_Konseptskisse 3 Perspektiver 1 av 2 1381158 

11.05.2018 Havnegården_Konseptskisse 3 Perspektiver 2 av 2 1381159 

11.05.2018 Detaljregulering Havnegården - merknader 1381163 
 
Saksopplysninger: 



 
2. gangs behandling 
 
Havnegården AS fremmer forslag til detaljregulering av Havnegården, Sjøgata 78 – 80. Planen omfatter 
deler av reguleringsplanen Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, Vedtatt 27.06.05. Hensikten 
med planforslaget er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i gjeldende plan, samt endre 
bruksområdet til bolig- og næringsformål. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:300 (A2), planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.18 – 23.04.18. Nordland 
fylkeskommune fra fått utsatt høringsfrist til 03.05.18. Det er innkommet 8 uttalelser til planforslaget. 
Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 23.04.18 
 
 
Fylkesmannens uttalelse - Detaljreguleringsplan - Havnegården - Fauske kommune  
 
Det vises til oversendelse av 05.03.2018 i forbindelse med høring av ovennevnte planforslag.  
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner, så disse sender sine 
høringsuttalelser direkte til kommunen. Fylkesmannen har mottatt kopi av NVEs uttalelse.  
Foreliggende planforslag omfatter tilrettelegging for påbygg av Havnegården til kombinert formål 
parkering, tjenesteyting, forretning, kontorer og boliger.  
 
VURDERING OG MERKNADER FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND  
Planfaglige råd1  
I planbeskrivelsen vises det til planstatus i kommunedelplan for Fauske sentrum fra 2005 og 
reguleringsplan for Utvidelse av Focus-senteret fra 2005. I Kommuneplanens arealdel vedtatt 22.03.2018 
inngår kvartalet som del av sentrumsformål (BS08) med bestemmelser til arealbruken i § 2.3.4. 
Planbeskrivelsen bør derfor oppdateres i forhold til dette, samt at arealbruk som kommer i strid med 
bestemmelsene bør drøftes som del av utredningene. Spesielt gjelder dette løsning for parkering. 
Forholdet til naboeiendommen som er under planlegging til hotellformål bør også omtales.  
Støy  
Vi minnet i forbindelse med oppstart om at T-1442/2016 skal legges til grunn ved arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven, og forutsatte at det i denne saken ble foretatt en støyfaglig utredning som skulle 
benyttes som planpremiss i det videre planarbeidet.  
1 Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i 
planleggingen, og anbefalinger i forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å 
foreta de endelige valgene. 
 
Støyfaglig utredning er ikke foretatt, og det er i planbeskrivelsen bare sagt følgende om vårt innspill: 
«Lydisolering av bygget vil bli gjort iht. gjeldende krav, noe som vil ivaretas under 
prosjekteringsprosessen».  
Innendørs støygrenser følger av byggteknisk forskrift, som gjelder uavhengig av reguleringsplanen. T-
1442/2016 inneholder anbefalte støygrenser på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 



støyfølsomt bruksformål. Grenseverdiene blir juridisk bindende kun gjennom planvedtak, hvor særlig 
planbestemmelsene er viktige.  
Følgende bestemmelse er i pkt. 6.9 foreslått om støy: «Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 
om vegtrafikkstøy gjelder. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå 
ikke overskrider grenseverdiene i T-1442. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før 
bygninger tas i bruk».  
Forslaget, sammenholdt med bestemmelsen til kommuneplanens arealdel om at støygrensene i T-1442 
gjelder innenfor hele kommunen, tilsier etter vår oppfatning at intensjonen er at grenseverdiene skal 
gjelde. Forslaget til bestemmelse sikrer imidlertid etter vår oppfatning ikke fullt ut dette.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen omformulerer reguleringsbestemmelsen om støy, slik at den 
sikrer at grenseverdiene for utendørs støy i T-1442/2016 gjelder for fremtidige tiltak innenfor 
planområdet. Dette kan gjøres ved å ta grenseverdiene i tabell 3 inn i planbestemmelsene, eller ved å ta 
inn en bestemmelsene om at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-
1442/2016 gjøres gjeldende for planen.  
Barn og unge  
Vi gjorde i vårt innspill av 20. september 2017 bl.a. rede for plikten til å ivareta hensynet til barn og 
unges oppvekstvilkår og plikten til å vurdere planens konsekvenser for barn og unge.  
Det er i planbeskrivelsen gitt følgende kommentar til dette: «Vi anser at det er tilstrekkelig areal for lek- 
og opphold i planen, da det er et krav om 25 m² friareal per boenhet. Noe av arealet på takterrasse vil 
tilrettelegges spesifikt for lek». I kommentaren til innspill fra Nordland fylkeskommune er det i tillegg 
sagt at en mener det er tatt hensyn til barn, unge og bevegelseshemmede. Det er ut over dette ikke sagt 
noe om hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder barn og unges interesser.  
Fylkesmannen mener det må foretas en vurdering av planforslaget opp mot bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel når det gjelder barn og unges interesser. Det er der sagt at barn og unges 
interesser skal synliggjøres og ivaretas i planleggingen, og at det skal sikres gode og trygge 
oppvekstmiljø som samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det skal spesielt tas 
hensyn til trafikksikre veier, snarveier, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte 
aktivitetsområder.  
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid med reguleringsplanen foretar en slik vurdering og sikrer 
at barn og unges oppvekstvilkår er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Det er tatt inn i bestemmelsene at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldene. 
 
Det er lagt opp til uteoppholdsareal/lekeareal på takterrase. Rådmannen krever at det etableres 35 m2 
friareal pr boenhet i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Planfaglig: 
Innspill tas til etterretning; planbeskrivelse oppdateres etter ny kommunedelplan for Fauske sentrum og 
igangsatt arbeid med reguleringsplan for Fauske Tower. 
 
Støy: 
Tas til etterretning. Fauske kommune har som mål å fremme folkehelse og fokus på støy er et viktig 
emne i denne sammenheng. Boliger skal bygges i tråd med retningslinjer for støy i arealplanlegging, 
T1442/2016. Det er igangsatt arbeid med støyberegninger i forbindelse med reguleringsplan for Fauske 
Tower som ligger ved siden av Havnegården reguleringsområde. Det ansees som en selvfølge at 
reguleringsplan for Havnegården ivaretar hensynene til støy på samme måte. Bestemmelenes § 4, punkt 
4.9 er endret slik at det kreves støyutredning før det gis byggetillatelse. Det er tatt inn i bestemmelsene 



at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende. 
 
Barn og unges interesser: 
Rådmannen mener at krav om 25 m2 uteoppholdsareal pr boenhet er for lite areal for å ivareta barn og 
ungenes interesser på en god måte. Det er lagt opp til uteoppholdsareal/lekeareal på takterrasse og 
rådmannen mener at planen gir mulighet til å etablere 35 m2 friareal pr boenhet i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Takterrasse vil ha tilfredsstillende størrelse til lekeareal i direkte nærhet til 
boenhetene. Rådmannen mener at dette ivaretar trygge forhold for barnefamilier, med gode 
lekemuligheter og sikker fremkommelighet. Det vurderes at barn og unges interesser er tilstrekkelig 
ivaretatt. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 02.05.18 
 
Uttalelse ved høring - reguleringsplan for Havnegarden, Sjøgata 70-80, Fauske kommune 
 
Fauske kommune har lagt forslag til detaljregulering for Havnegarden til høring og offentlig ettersyn. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt byggehøyde, samt endre bruksformal til bolig- og 
næringsformål. I kommunedelplan for Fauske sentrum 2009-2021 er området unntatt rettsvirkning, og 
reguleringsplan for utvidelse av Focus-senter og nytt kulturhus (2005) gjelder. I nylig vedtatt arealdel er 
området avsatt til sentrumsformål. Planer om å benytte tomta til kulturhus er senere falt bort, og 
eksisterende bygg består av forretning i første etasje, samt kontorer og leiligheter i andre og tredje 
etasje. 
 
Reguleringsforslaget legger opp til bygg på fem hovedplan med takterrasse og fellesarealer på 
sjetteplan, eventuelt forskyvning med seks til syv hovedplan mot øst og tre til fire plan mot vest.  Det kan 
etableres parkering samt kultur- og/eller forretningslokaler i første etasje, kontor og boliger i andre 
etasje og boliger i øvrige etasjer. 
 
Vi viser til e-post av 26. april, med avtale om utsatt frist. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven  og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Planfaglig merknad 
Nordland fylkeskommune mener planbeskrivelsen er mangelfull når det kommer til beskrivelsen av 
planens virkninger. Dette gjelder særlig konsekvenser for barn og unge, trygg ferdsel, samt konsekvenser 
av fortetting, økte byggehøyder og tilrettelegging for parkering på første plan. I henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-2, første ledd skal alle planer ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt forholdet til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området. Regelen samsvarer med vanlig forvaltningsrettslige regler om krav til sakens 
opplysning og begrunnelse for et forvaltningsvedtak. 
 
Siden planforslaget ble sendt på høring er kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtatt av 
kommunestyret. Her er området avsatt til sentrumsformål med økte byggehøyder. I vedtaket 
kommenterer kommunen følgende angående Nordland fylkeskommunes uttalelse: 
 
Vi er heft enig medfylkeskommunen at boligfortetting skal skje med kvalitet slik at områdene innehar 
felles utendørs oppholdsareal, møteplasser og gode trafikkløsninger for myke trafikanter herunder 
barn/unge. Best mulig solforhold og best mulig utsiktsforhold til sjøen. 
 
   



  
Vedrørende fortetting  og høyhusetablering er vi enig om at dette ikke er tilstrekkelig dokumentert i 
konsekvensutredningen. Det bør utarbeides to områdeplaner eller flere som dekker sentrum. I disse 
områdeplanene bør det utredes slik at fylkesplanens om By- og tettstedsutvikling blir ivaretatt. Hvis ikke 
det blir utarbeidet områdeplan så må kravene til boligfortetting med kvalitet utredes i 
detaljreguleringsplan ved utbygging. 
 
Nordland fylkeskommune mener det må foretas en vurdering av planforslaget opp mot bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel når det gjelder barn og unges interesser, sentrumsutvikling, fortetting med 
kvalitet, bomiljø (uteoppholdsareal,  støy) og universell utforming. 
 
Samferdselsfaglig 
Samferdselsavdelingen  har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all 
kollektivtrafikk pa land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende 
fra hjem ti! bestemmelsessted  har stort fokus. Statens vegvesen har det administrative ansvaret for alt 
arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, og avgir uttalelse på vegne av vegeier. 
 
Fremtidig struktur for rutebuss på Fauske er ikke avklart. Flere ulike altemativer har vært drøftet, uten at 
det har blitt avgjort. Sjøgata er i dag hovedåren til bussen i sentrum av Fauske, og det er viktig at en 
utbygging ivaretar behov for fremkommelighet for bussen. En evt. utkjøring fra parkeringsanlegg må 
sikres god sikt. 
 
Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf. 95 79 68 99 
 
Kulturminnefaglig 
Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte vemeverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngar i forslag til reguleringsbestemmelser. 
Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader ti! planforslaget. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. Kulturminnefaglig 
vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Rådmannen vil presisere at det er snakk om å bygge på eksistrerende bygning, der 
det i dag er 3 leiligheter, forretningslokaler og legekontor.  
 
Det er anlagt fortau/gang- og sykkelvei rundt hele Havnegården. I sør er det etablert en 
strandpromenade som strekker seg vestover til bygdemuseet. Fauske sentrum er generelt godt utbygd 
med fortau og gang- og sykkelveisystem for å ivareta myke trafikanter. Rådmannen vurderer derfor at 
trafikksikkerheten er i varetatt for beboere i området. 
 
I kommuneplanens arealdel fokuseres det på boligfortetting i Fauske sentrum. Rådmannen er klar over 
utfordringen med å tilrettelegge oppholdsareal til barn- og unge i bykjernen. For å avbøte på manglende 
friareal på bakkeplan etableres det et fri/grøntområde på takterrasse. Her legges det til rette for at barn 
og unge kan leke i trygge og sikrede omgivelser. Nærmeste parkområde er Melanci park, ca. 300 m fra 
Havnegården. Det er også etablert et lekeområde i sentrumstorget, ca. 100 m unna. Strandpromedan 
rett sør for planområdet ses også på som en viktig faktor for trivsel og folkehelse. 
 
For å unngå farlige trafikksituasjoner skal parkering i 1. etg kun etableres i den sørlige delen av bygget, 



mot sjøen. I den nordlige delen mot Sjøgata  skal det legges til rette for næring i 1. etg. 
 
Det er tatt inn i bestemmelsene at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets 
retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldene. Bestemmelenes § 4, punkt 4.9 er endret slik at det kreves 
støyutredning før det gis byggetillatelse.Det er da i hovedsak støy fra Sjøgata som må hensyntas. 
 
Rådmannen ser på det planlagte tiltaket som et løft for Fauske sentrum der det legges til rette for 
boliger med god bo- og livskvalitet i et attraktivt område. 
 
Krav om universell utforming er tatt med i bestemmelenes § 4, punkt 4.2. 
 
 
Sametinget, 12.03.18 
 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet.  
Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 4.6. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles til dem som skal gjøre arbeidet i marken.  
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge § 4 annet 
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade 
eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes § 4, punkt 4.6. 
 
 
Rambøll på vegne av Fauske hotell, 21.03.18 
 
1. Havnegårdens byggehøyde, og forholdet til nytt bytorg 
og kulturhus 
 
Det legges opp til bebyggelse med alternativ utforming og byggehøyde. Vi ser imidlertid at Byggets østre 
side skal kunne strekke seg opp til kote 28,35. 
De foreslåtte byggehøyder utløser bekymring for virkningene dette vil ha for det nye kulturhuset og 
bytorget som er under planlegging. I planmaterialet drøfter ikke Havnegården dette i særlig grad og det 
vises heller ikke til virkninger i form av sol/skyggediagram. 
 
Vi har derfor tillatt oss å utarbeide en enkel modell, basert på det foreslåtte 
fotavtrykk og byggehøydene i reguleringsplanforslaget. Nedenfor vises en serie 
med sol/skygge-bilder fra 21/3 til 21/6. Tilsvarende virkning vil være fra 21/6 til 21/9. 
 
Virkningene er dramatiske for konseptet med Kulturhus og bytorg. Havnegården vil skyggelegge hele 
torget gjennom de viktigste timene fra tidlig ettermiddag til kveld, gjennom hele sommerhalvåret. 
 
Dersom vi tolker grunnlaget feil, kan det tenkes at virkningene er annerledes. Kommunen bør derfor 
kreve forslagsstillers vurdering av virkningene. Dersom vår analyse er riktig, ber vi kommunen kreve ny 
utforming av prosjektet, der det i større grad tas hensyn til bytorget og kulturhuset på motsatt side. 



Videre mener vi at Havnegården i sin form og høyde i langt større grad bør spille på og sammen med 
torget og Kulturhuset. Vi anser dette som viktig, da begge byggene, sammen med hotellet, vil danne 
veggene rundt det nye bytorget. 
Utgangspunktet for modellen gjengitt nedenfor er tatt fra de høyder som søkes tillatt i forslag til 
reguleringsplan, og ikke i de illustrasjoner som følger saken (mao max høyde på østsiden – kote 28,35) 
 
2. Trafikale forhold – parkering 
 
Offentlig parkeringsplass o_SPA5 ligger på bygningens østside og har atkomst over o_SPA2. Det framgår 
ikke av illustrasjoner, eller bestemmelser hvordan denne parkeringsplassen skal fungere. 
Plassen er relativt smal, og vi er spørrende til om det går å både parkere og manøvrere inne på plassen. 
 
Området vil være nærmeste nabo til det nye bytorget. Det er derfor viktig å få en god og velfungerende 
overgangssone mellom bebyggelsen og bytorget. 
Slik vi vurderer planmaterialet er vi derfor svært skeptiske til at dette området brukes til parkering og 
kjøreareal. Vi mener kommunen må stille strenge krav til utforming og bruk av Havnegårdens østside. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Innspillet tas til etterretning. Forslagsstiller har laget et tilsvar til merknaden angående sol/skygge og 
parkering møt øst som et vedlegg til plansaken. Det er laget et sol/skygge-diagram som viser at det 
planlagte hotellet vil skyggelegge bytorget på formiddagen i timene mellom 10 og 12. Det er også vist at 
det vil komme skygge på bytorget fra Havnegården slik den er i dag. 
 
Med bakgrunn i kommuneplanens retningslinjer for byggehøyder, samt hensynet til planene om 
etablering av bytorg/kulturhus i sammenheng med nytt hotell, ser rådmannen det nødvendig å 
begrense byggehøyden mot øst til maksimalt 6 etasjer. Det avsettes derfor en gesimshøyde på 
maksimalt 25 m. 
 
Angående parkering i øst. 
 
Separert er SPA5 vanskelig å utnytte optimalt, samtidig er det forslagsstillers rett å bevare formålet i 
tråd med dagens situasjon. Parkeringsformålet kan forandres hvis dette blir nødvendig gjennom en 
reguleringsendring. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 16.04.18 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 012/18, har i møte 11.04.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til forslag ti 
ldetaljregulering for Havnegården. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Ingen merknad. 
 
 
Eldrerådet, 27.04.18 
 
Eldrerådet- 017/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 



Vedtak: 
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Havnegården. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Ingen merknad. 
 
 
Indres Salten Energi, 07.03.18 
 
ISE Nett AS har følgende merknader:  
ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen med hensyn til elforsyning. Her må 
ISE Nett få opplysninger om totalt effektbehov for dette bygget. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Disse vurderingene tas i prosjektering/byggeplanfasen. 
 
 
Kal Ivar Barbala, 24.04.18 
 
Møte 23/4-18 Kl:1000. Tilstede Snorre Pedersen/J.Edvartesen. 
Beboere:K.I.Barbala-Evy Kjærran-Tommy Kjærran. 
Vi er blitt enige om at vi skal ha innsyn i det videre arbeid med saken, 
dette var også Pedersen og Edvartsen enige i.ID.2017003.Detaljreguleringer. 
Vi ble forelat nye skisser,som vi vil diskutere videre. 
I utangspunktet er vi uenige i utbyggingen,da vi er nødt til å bo på en byggeplass i 2 
år,og alt hva dette vil med føre. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Tas til etterretning. Rådmannen forstår det slik at det er tett dialog mellom forslagsstiller og 
eksisterende beboere i Hanegården. Det skal i byggefasen tas hensyn til beboere og naboer som blir 
berørte i forhold til støv og støy. 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1 Innledning

Forslagsstiller er grunneier, Havnegården AS. Planarbeidet er utført av J. Edvardsen Design 
+ Arkitektur.

Formålet med arbeidet er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i gjeldende 
reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, samt endre bruksområdet til 
bolig- og næringsformål.

Den tidligere planlagte funksjonen som kulturhus har falt bort, og det er av flere andre grun-
ner også nærliggende for huseier å tenke på å videreutvikle eiendommen. Beregninger har 
vist at det er mulig å bygge på eksisterende bærestruktur, noe som muliggjør en kostnadsef-
fektiv påbygging.

Den vakre beliggenheten og utviklingspotensialet i området gjør området attraktivt for leil-
igheter. Det er et uttrykt ønske fra Fauske kommune å få flere sentrumsnære boliger med 
livsløpsstandard og vi mener prosjektet vil bidra til å aktivisere sentrum på gateplan og bidra 
til et hyggelig og livskraftig lokalmiljø i denne delen av Fauske med tidsriktige boliger med 
god bo- og livskvalitet for beboerne. Tomten har gode lys- og solforhold, en fin utsikt og 
nærkontakt med både fjorden og byen.

Planen utarbeides som reguleringsplan. Innholdet i reguleringsplanen vil ikke være i samsvar 
med kommunedelplanens arealdel vedtatt i 2018, men området er unntatt rettsvirkning slik at 
til sist vedtatte reguleringsplan gjelder.

Planarbeidet er i samråd med kommunen vurdert til ikke å komme inn under krav om kon-
sekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

2 Planområdet

2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger i Sjøgata sentralt i Fauske sentrum og utgjør et attraktivt sted ved vannk-
anten, med utsikt over Strandpromenaden og Saltenfjorden. Det ligger vis-a-vis Fauske Amfi 
kjøpesenter som har diverse butikker og dagligvarer, samt er i gangavstand til næringsliv 
og kommunale tjenester i Fauske sentrum. På nordsiden av Sjøgata ligger Fauske Scandic 
Hotell, og mot vest er det pr. i dag parkeringsplasser. 

Området er i utvikling, og ligger rett nordvest for det nye planlagte storhotellet  og blir lig-
gende i fond til det nye kulturhuset på andre siden av det planlagte plassrommet. Planene, 
presentert i august 2017, lover godt for en videre forskjønning og aktivisering av denne delen  
av Fauske.
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Havnegården sett fra øst, med Fauske Amfi i bakgrunnen og Fauske Hotell til høyre.

Havnegården og Sjøgata, sett fra vest.

Utsikt fra andre etasje mot sørøst. Utsikt fra andre etasje mot sørvest.
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2.2 PLANSTATUS

Utsnitt, Reguleringsplan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus. Vedtatt 
27.06.2005.

Gjeldende kommuneplan er vedtatt 22.03.2018. Gjeldende reguleringsplan er Regulering-
splan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus, vedtatt 27.06.2005. 
I denne utgjør Havnegården feltet K2, som er avsatt til «Byggeområder for kombinert formål: 
Allmennyttig forsamlingslokale, forretning.»

Feltet var tenkt brukt nytt kulturhus, men denne funksjonen har falt bort da det nye kul-
turhuset først ble planlagt og vedtatt å ligge på torget, senere igjen erstattet av det planlagte 
kulturhuset rett vest for planområdet.

Det er hverken i kommunedelplan eller gjeldende reguleringsplan åpnet for boliger i felt K2, 
men det er i dag fire boenheter i Havnegården, tre av dem etablert på sent 90-tall, før både 
kommunedelplan og reguleringsplan ble vedtatt. Den fjerde boenheten ble oppført med dis-
pensasjon i 2014.

2.3 EIENDOMSFORHOLD OG AREALBRUK I DAG
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Planområdet omfatter eiendommene 103/701, 103/1303 og 103/1540, eid av Havnegården 
AS, eiendommen 103/1336 eid av Fauske Hotell AS samt kommunale tomter 103/300 (vei-
bane/fortau).

Havnegården, oppført i 1985, består pr. i dag av forretningslokaler i første etasje (tidligere 
Bunnpris), kontorlokaler (legekontor) og en leilighet i andre etasje, samt tre leiligheter og kon-
torlokaler (Reindriftsnæringen) i tredje etasje.

Det er parkeringsplass til næringslokalet på vestsiden av bygget og parkeringsplasser mot 
sør som inngår som en helhet med parkeringsplassene til Amfi og Strandpromenaden.

2.4 LANDSKAP OG NATURMANGFOLD

Det meste av planområdet er utfylt tidligere strandområde. Det er et tettbygd sentrumsom-
råde som er asfaltert/steinlagt med sporadisk beplantning, bestående av noen trær og busk-
er. I artsdatabanken.no og Naturbasen (dirnat.no) fremkommer det ikke opplysninger om 
verdier av naturmangfold innenfor planområdet som krever spesielle hensyn.

2.5 KULTURMINNER

Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

2.6 GRUNNFORHOLD

Grunnen under eksisterende bygg er en stenfylling på leirgrunn (tidligere havbunn). Det er 
ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/påbygg 
(jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).

Den eksisterende fundamenteringen på peler til fjell ble prosjektert av Totalprosjekt Nord AS 
og bygget ble prosjektert og oppført av Nordenfjeldske Spennbetong AS i 1985.

3 Planprosess
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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
I medhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart 
av arbeid med ny reguleringsplan for Havnegården, Sjøgata 78-80 i 
Fauske kommune på vegne av Havnegården AS.

Formålet med er å tilrettelegge for økning av byggehøyde og 
utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan Utvidelse av 
Focus-senteret og nytt kulturhus. Planforslaget er ikke vurdert til å 
utløse konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. 
Direkte berørte parter tilskrives.

Planområdet er avgrenset som på kartet.

Opplysninger om arbeidet fås ved henvendelse til arkitekt Jostein 
Edvardsen på tlf. 91 38 55 78

Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
J. Edvardsen Design + Arkitektur, Gryttingveien 18, 8209 Fauske, 
eller j.edvardsen.design@gmail.com innen 08.08.2017.

Alle mottatte merknader vil bli oversendt kommunen sammen med 
planforslaget.

Fauske kommune

© Mapbox © OpenStreetMap© 2017 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti 

Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=...

Planområde

Arbeidet med ny reguleringsplan for Havnegården ble igangsatt våren 2017. Bortfall av lei-
etakere tvang frem en lenge planlagt videreutvikling av bygget. Næringslokalene ble vurdert 
som vanskelige å få leid ut, mens byggets sentrale plassering i Fauske sentrum ved vannk-
anten med gode solforhold og god utsikt gjorde en bruksendring til leiligheter til et attraktivt 
alternativ.

Videre var det et avvik mellom gjeldende reguleringsplan som definerer bygget til næring- og 
kulturhusformål, og de leilighetene som allerede var etablert i bygget på 90-tallet, lenge før 
gjeldende reguleringsplan ble laget. Kulturhusformålet har siden falt bort, og fra kommunens 
side var det et ønske om ny reguleringsplan for å reflektere faktisk bruk som boliger. 

Forslagsstiller Havnegården AS hadde tidligere fått Siv.ing. Asbjørn Nygård til å regne på 
bærestruktur og fundamentering og funnet at det eksis-
terende bygget tåler et påbygg opp til fem-syv etasjer, 
avhengig av konstruksjon. 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 6. juli 
2017 for å drøfte avgrensing av planen og rammer for 
planarbeidet.

Planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 18. juli 
2017 og kunngjort på kommunens hjemmeside samme 
dag.

Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble 
varslet per brev og/eller e-post og hjemmelshavere på 
tilstøtende tomter ble varslet gjennom brev, datert 19. 
juli 2017.

Frist for innspill til planoppstarten var opprinnelig satt 
til 11. august 2017, men grunnet utsatt behandling i 
planutvalget ble denne senere utvidet med fire uker til 
14. september 2017.

Det ble avholdt et informasjonsmøte for beboerne i Fo-
cus Terrasse Borettslag den 30. august 2017, hvor de nåværende beboerne i Havnegården 
også var invitert og deltok. Det ble informert om planens omfang og diskutert tilpasninger for 
å ihvareta eksisterende bomiljø. Det ble også etter invitasjon fra borettslaget foretatt en be-
faring i tre av leilighetene på østsiden av Focus Terrasse Borettslag for å diskutere og synlig-
gjøre påvirkning av det nye planforslaget.

Det kom inn 7 skriftlige uttalelser i forbindelse med varsling av igangsatt planarbeid. Ut-
talelsene er gjennomgått og i stor grad innarbeidet i planforslaget. Myndigheter og andre 
interessenter gis også anledning til å uttale seg til reguleringsplanforslaget når dette sendes 
på offentlig høring.
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Følgende innspill ble mottatt i forbindelse med varsel om oppstart til planprogram :

Fylkesmannen i Nordland – 20.09.2017

Fylkesmannen påpeker at det er uklarheter i gjeldende planstatus for området.

De påpeker videre at interessene til barn og unge må ivaretas, spesielt med tanke på 
trafikksikkerhet og friareale, samt at et påbygg må planlegges og utføres iht. gjeldende krav 
for støy.
 
Kommentar: Usikkerhet angående gjeldende planstatus må avklares nærmere, men vi for-
holder oss til grunnlaget vi har fått fra kommunen. Vi anser at det er tilstrekkelig areal for 
lek- og opphold i planen, da det er et krav om 35 m2  friareal per boenhet. Noe av arealet på 
takterrasse vil tilrettelegges spesifikt for lek. Lydisolering av bygget vil bli gjort iht. gjeldende 
krav, noe som vil ivaretas under prosjekteringsprosessen.

To brev fra Focus Terrasse Borettslag – datert 31.07.2017 og 10.09.2017.

Borettslaget, representert ved styreleder Bjørg Helskog Hjemås, fremhever at den økte 
byggehøyden fra et påbygg vil forringe utsikt og lysforhold for de leilighetene som ligger på 
østsiden, noe som igjen kan ha innvirkning på bokvalitet, økonomisk verdi på leilighetene 
samt beboernes psykiske helse. De ønsker at planen må ivareta deres interesser på dette 
området, samt brannproblematikk.

Borettslaget stiller seg mindre kritisk til det første byggetrinnet og er mest opptatt av bygget-
rinn to, den delen som vil ligge nærmest dem.

Kommentar: Disse momentene ble diskutert på informasjonsmøtet avholdt den 30.08.2017, 
og vi har tatt dem med inn i planprosessen. For å imøtekomme beboerne er femte etasje i 
fremmet utbygger at et evt. påbygg kan bli trukket inn en modul (ca. 6 m) på vestsiden, samt 
at vestvendt rekkverk på takterrassen skal være gjennomsiktig. Fasadekledningen mot vest 
skal også hovedsakelig være i en lys fargevalør for å reflektere dagslys. Det er også lagt 
inn en alternativ løsning med forskyvning av bygningsmassen mot øst som vil føre til mindre 
belastning for de aktuelle leilighetene.

Et påbygg vil innebære et tap av utsikt, spesielt for to av leilighetene mot øst, men i sen-
trumsnære/tettbygd strøk er dette noe som må påregnes. Det nye hotellet som er planlagt 
sørøst for Havnegården vil også ta en del utsikt fra disse leilighetene.

Angående brannproblematikken så vil den ivaretas fullgodt av brannforskriftene i Plan- og 
bygningsloven samt teknisk forskrift.
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Tre brev fra de eksisterende beboerne i 3. etasje i Havnegården – datert hhv. den 
08.08.2017, 10.08.2017 og 12.09.2017.

De to første brevene var ønsker om et møte og en presentasjon for å klargjøre omfang og 
konsekvenser av prosjektet. Det tredje (12.09) rettet fokus mot evt. kvikkleireproblematikk, 
samt et ønske om at den tekniske tilstanden til fundamenter og drenering må kartlegges.

Kommentar: Beboerne ble invitert til og deltok i informasjonsmøtet avholdt hos Focus Ter-
rasse Borettslag den 30.08.2017, hvor spørsmålene de hadde ble tatt opp. De vil få tilsendt 
de oppdaterte tegningene på skisseprosjektet så snart de foreligger, samt at vi har en 
forståelse om et møtes igjen for å diskutere disse. Nå det gjelder kontroll av tilstand til fun-
damentering og drenering, så er dette en vurdering som faller inn under den ingeniørfaglige 
kompetansen i prosjekteringsprosessen, og vi mener disse momentene vil bli ivaretatt full-
godt av Plan- og Bygningsloven. 

Nordland Fylkeskommune – 28.09.2017

Fylkeskommunen stiller spørsmål ved om det er nødvendig og/eller ønskelig med parkering 
i første etasje, med tanke på antall parkeringsplasser i området og behov for å legge til rette 
for folkeliv i Sjøgata, samt at kommunen hvis dette godkjennes tilser at det ikke blir til for stor 
ulempe for gatemiljøet. Det er også viktig å ivareta Strandpromenaden som rekreasjonsare-
ale og legge til rette for kollektivtrafikk i Sjøgata.

Det påpekes videre at interessene til barn, unge og bevegelseshemmede må ivaretas, samt 
at det etterstrebes arkitektonisk kvalitet som hever området.
 
Kommentar: Vi mener det er behov for å legge til rette for noe innendørs parkering for be-
boere, da dette er noe som etterspørres samt hever bo- og livskvaliteten deres. Det er i 
planarbeidet lagt til rette for næringslokaler i første etasje, fortrinnsvis ut mot det planlagte 
plassrommet mot kulturhus i øst samt Sjøgaten. Dette er det området som vi vurderer som 
mest attraktivt og som skaper de beste uterommene. Detaljene med størrelser på arealer og 
innkjøringer vil komme under senere detaljprosjektering.

Vi mener det er tatt hensyn til barn, unge og bevegelseshemmede, ref. kommentar til Fylkes-
mannen. 
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4 Beskrivelse av tiltaket

4.1 HOVEDGREP

Siden planområdet er svært attraktivt, har det vært en målsetting å oppnå en så høy utnytting 
av området som mulig. Det som først og fremst begrenser antallet boenheter er tilgjengelig 
parkering og plass for friareal på taket. Det foreløpige skisseprosjektet antyder at det ved full 
utbygging vil være snakk om ca. 28-30 boenheter. Grunnet praktiske årsaker vil det være 
naturlig at bygget utføres i to byggetrinn, hvor det første byggetrinnet mot øst vil ha 9-12 
enheter.

Bygget vil fortrinnsvis være fem etasjer med følgende inndeling: Kultur- og/eller nærings-
lokaler samt innendørs parkering i første etasje, næringslokaler og boliger i andre og tredje 
etasje, boliger i øvrige etasjer. Det forutsettes fra kommunens side friarealer i form av en tak- 
terrasse, og dette medfører ett eller flere mindre volum med trapp- og heiskjerne samt noen 
fellesarealer i sjette etasje.

Det er i samråd med naboer åpnet for en alternativ løsning hvor noe av volumet flyttes mot 
øst slik at det blir seks etasjer på østsiden av bygget mot at det reduseres tilsvarende til tre- 
fire etasjer på vestsiden. Dette skal være teknisk mulig, men avhenger av valg av konstruks-
jonssystem.

Byggets fasade mot øst vil havne som fondvegg mot det nye kulturhuset og ligge inntil det 
nye plassrommet som er planlagt i forbindelse med det nye hotellet. Dette tilsier at næring- 
slokalet på bakkeplan skal bli attraktivt for funksjoner i tilknytning til plassrommet, f.eks. som 
serveringssted. En videreutvikling av plassen foran bygget og denne funksjonen vil derfor 
kunne tilføre en merverdi for hotell-planene.
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Konseptskisser som viser hvordan en  ytting av bygningsvolum fra vest til øst vil kunne frem-
stå. Bygget som vist er tre etasjer mot vest og syv etasjer mot øst. Merk at dette er høyere 
enn de maks seks etasjene i nåværende reguleringsforslag

Konseptskisser som viser hvordan en fullt utbygd Havnegården evt. kan se ut.
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REGULERINGSPLAN

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

2. gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANKARTET ER UTARBEIDET Jan Ivar Karlsen - FAUSKE KOMMUNE PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

Detaljregulering for Havnegården

2017003 JIK

0.3

Vedtak kommunestyret
Offentlig ettersyn i tidsrommet

14.07.17

05.03.18-23.04.18

27.02.18
JIK
JIK

JIK

Plan-ID

2017003

Plantype:

Detaljregulering

Forslagsstiller:

Havnegården AS

Koordinatsystem:         UTM sone 33 / Euref89

Høydegrunnlag:            NN 2000

FKB

12.06.16

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

0 3 5 8 10 13 m

3. gangs behandling i planutvalget

22.05.18 JIK
Dato plankart

11.05.18

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Kjøreveg

Fortau

Annen veggrunn - grøntareal

Parkering

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 N

Friområde
Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Planens begrensning

Formålsgrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Regulert senterlinje

Regulert parkeringsfelt

Avkjørsel

Påskrift feltnavnAbc
Påskrift reguleringsformål/arealformålAbc
Påskrift arealAbc
Påskrift utnyttingAbc
Påskrift breddeAbc

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008

4.2 PLANKART

Planlagt regulert området er 5,5 daa.

Forslag plankart

4.3 PLANBESTEMMELSER

For planbestemmelser, se eget vedlegg.

Det er lagt opp til et bygg på fem hovedplan med takterrasse og fellesarealer på sjette plan, 
som kan utgjøre inntil 30% av takarealet. Det er også lagt inn en variasjon der bygningsvol-
umene kan forskyves mot øst, hvor man får seks hovedplan mot øst ved at det reduseres til 
fire plan mot vest. Bygningsvolum som legges til mot øst må reduseres tilsvarende mot vest. 
Maksimale høyder som vist på plankartet.

Funksjonene er parkering samt kultur- og eller forretningslokaler i første etasje, kontor og 
boliger i andre og tredje etasje, samt boliger i fjerde og femte etasje.

BYA er 1243 m2. Maks kotehøyder som vist på plankart.
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4.4 ADKOMST OG KJØREVEGER

Forslaget forutsetter å bruke eksisterende gatenett. Ny hovedadkomst og port(er) til in-
nendørs parkering etableres fortrinnsvis på byggets nordside fra Sjøgata, men det åpnes for 
alternative løsninger hvis planløsningen forutsetter det.

4.5 PARKERING 

I planen legges det opp til å følge den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for området. 
Eksisterende utendørs parkeringsplasser beholdes i den grad det er mulig, og det oppar-
beides innendørs parkering i deler av første etasje. Ved et nybygg er det åpnet for parkering 
på inntil to kjellerplan.

 
4.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Bygget er tilkoblet eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett. Kapasiteten til det eksister-
ende avløpet må vurderes under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Bygget er tilknyttet eksisterende strømnett. Kapasiteten til det strøminntaket må vurderes 
under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Overvannshåndtering fra takterrasser skal være til avløp. På gateplan vil det ikke være
vesentlige endringer fra dagens situasjon, og vannet ledes til eksisterende kummer. 

Avfallshåndtering avklares nærmere med kommune og renovasjonsleverandør ifb. med
byggesak.

4.7 FRI- OG FELLESAREALER

Det skal settes av 35 m2 friareal pr. boenhet til lek og rekreasjon. Dette skal fortrinnsvis ligge 
på takterrasse, men det er anledning til å definere inntil halvparten av balkongarealer som 
friareale.

Takterrassen skal opparbeides slik at den er innbydende og muliggjør variert bruk for
beboerne.

Deler av takterrassen skal tilpasses lek med nødvendige endringer i underlag og høyere
rekkverk (inntil to meter høyde).

Det er tillatt å bygge oppbygg på taket for nødvendige tekniske- og kommunikasjonsarealer, 
og disse kan også inneholde fellesfunksjoner for beboerne, som forsamlingsrom, trimrom 
o.l. Disse oppbyggene kan utgjøre inntil 30% av arealet til den tilstøtende takterrassen. Ved 
alternativ omfordeling av volum tillates leiligheter på øvre plan mot øst.
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4.8 UNIVERSELL UTFORMING

Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres 
tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe uni-
versell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs.

5 Konsekvenser av tiltaket

5.1 GENERELT

Planområdet er et sentrumsområde, og det er uttrykt fra statlig og kommunalt hold ønsker 
om økt boligbygging i disse. Fortetting bidrar til mindre veitrafikk utenfor sentrum og således 
færre utslipp. Videre bidrar boliger i sentrum til å aktivisere disse områdene også utenom 
butikkenes åpningstider og fremmer et mer variert bymiljø. Funksjonsensrettingen er ofte 
påpekt som en av de største problemene ved etterkrigstidens planleggingsarbeid. En videre 
boligutbygging i Havnegården vil således være et positivt bidrag til sentrum og bidra til et 
bedre bomiljø for eksisterende beboere.

En utbygging er ikke vurdert å gi vesentlig økt trafikk i forhold til dagens bruk som er daglig-
vareforretning og kontorer, hverken på vegnettet eller flere fotgjengere i området. Det kan 
bli noe større belastning på øvrig infrastruktur som vann og avløp. Endringene vurderes ikke 
som store eller til å være negative for omgivelsene.

En full utbygging av Havnegården vil få konsekvenser for beboere på østsiden av Focus Ter-
rasse Borettslag, spesielt med tanke på tap av utsikt. I tettbygde strøk kan man ikke forvente 
at det ikke vil bygges høyt i nærområdet, men det er i dialog med borettslaget gjort tilpas-
ninger i planen for å minske konsekvensene for disse.

5.2 GEOTEKNIKK OG FLOM

Med utgangspunkt i kjent kunnskap om området er grunnforholdene vurdert til å være sta-
bile. De nye tiltakene vil ikke bidra til at området blir utsatt for ras, snøskred eller steinsprang. 
Forutsatt at området blir slik det er planlagt med riktig fall på veger, nødvendige overvannsrør 
og gode fordrøyningsmasser vil det ikke være fare for flomskader på infrastruktur.

Det er ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/
påbygg (jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen identifiserer uønskede hendelser/ potensiell fare, risiko knyttet til dette og 
eventuelle behov for tiltak. Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbar-
het – 2011 (dsb.no).

Tabellen under er en bearbeidet standard der farekategorier inndeles i to grupper: naturfarer 
og menneske- og virksomhetsbaserte farer.

Sannsynligheten for at faren inntreffer er gradert etter frekvens, dvs. hvor ofte man antar 
at hendelsen vil finne sted, og inndelt etter følgende skala: lite sannsynlig (> 50 år), mindre 
sannsynlig (10 – 50 år), sannsynlig (1 – 10 år) og meget sannsynlig (< 1 år).

Konsekvensen av en eventuell hendelse er vurdert i forhold til liv/ helse, materielle/ økon-
omiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Skalaen som benyttes inndeles i fem 
kategorier: ufarlig, en viss fare, kritisk, farlig, katastrofalt og dekker spekteret fra ingen skader 
til flere dødsfall og alvorlige og kostbare materielle tap og miljøskader.

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hen-
delsen om den skulle inntreffe. Risiko angitt som grønn krever ikke tiltak, gult krever at tiltak 
vurderes og rødt krever tiltak iverksatt.



17J. Edvardsen Design + Arkitektur

Havnegården Fauske

Snø-/ isras/
steinskred

Lite sannsynlig En viss fare Ingen lokale skrenter som utgjør lokalras-
fare. Takras og istapper kan utgjøre en 
fare for liv/helse og bygget må sikres og 
ryddes iht. forskrift.

Flom, eros-
jon og isgang

Lite sannsynlig En viss fare Ingen bekker/elver som medfører flom-
fare. Det er en viss fare for springflod som 
kan forverres av stigende havnivå, men 
vil ikke utgjøre fare for liv/helse og bare 
medføre moderate matrielle skader.

Overflate-
vann

Sannsynlig En viss fare Avløp, spesielt på takterrasse, må dimen-
sjoneres for å håndtere perioder med 
ekstremnedbør.

Skog- og 
gressbrann

Lite sannsynlig En viss fare Ingen områder i planområdet som repre-
senterer noen fare.

Sterk vind Sannsynlig En viss fare Tomten er tidvis utsatt for sterk vind fra 
havsiden. Påbygg må dimensjoneres for å 
tåle lokalklima.

Radon Lite sannsynlig En viss fare Ikke undersøkt. Det har ikke vært prob-
lematikk på eksisterende bygg. Radon-
sperre er generelt krav etter Tek 10, men 
bygget vil ha en ventilert førsteetasje som 
utgjør en buffer mot boligetasjene over.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

NATURFARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Masseras/
utglidning

Lite sannsynlig Katastrofalt Tomten består av en utfylling på leirgrunn. 
Eksisterende bygg er fundamentert med 
peler til fjell og RIB har beregnet at fun-
damentene tåler den ekstra belastningen 
som påbygget gir. En mer grundig vurder-
ing og uavhengig kontroll må utføres i 
forbindelse med søknad om igangsetting-
stillatelse.
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Ulykker knyttet 
til nærliggende 
virksomheter 
(utslipp giftige 
eller eksplos-
jonsfarlige 
gasser/vesker)

Lite sannsynlig En viss fare Det ligger ingen virksomheter i nærheten 
av planområdet som representerer noen 
fare.

Ødeleggelser 
av infrastruktur 
(elektrisitet, 
teletjenester, 
vannforsyning, 
renovasjon/ 
spillvann)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle utfordringer. Da dette er 
et sentrumsområde vil evt. bortfall være 
kortvarige og ha liten konsekvens for 
beboerne.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Ulykker knyttet 
til transport på 
veg, jernbane, 
på sjø/vann, 
eller i luften

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer for planområdet 
knyttet til eksterne transportårer. En god 
del tungtransport går via Storgata/E6, 
men dette representerer ingen spesiell 
risiko for Havnegården 

Elektromag-
netiske felt 
(høyspentlinjer 
o.l.)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen høyspent i planområdet.

Trafikksikker-
het

Lite sannsynlig En viss fare Ingen vesentlige farer som utløses av økt 
trafikk og ferdsel. Boligene representerer 
ingen vesentlig endring i trafikkbelastning i 
forhold til dagens bruk som dagligvarefor-
retning og kontorer.

Storbrann Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer. Det er god avstand 
til nabobebyggelse og nærhet til brann-
stasjon.

Tidligere bruk
-forurenset 
grunn

Lite sannsynlig En viss fare Bygget har tidligere vært brukt til byggeva-
re- og dagligvarehandel, kontorer og boli-
ger. Det er ikke registrert eller sannsynlig 
at det er forurensninger i grunnen.
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BEHOV FOR TILTAK

Det er i forbindelse med reguleringsplanen ikke vurdert å være behov for spesielle un-
dersøkelser eller beredskapstiltak.

RIB har i samråd med Norconsult AS vurdert at det ikke behøves mer utfyllende beregninger 
og utredninger på statikk/bæreevne og fundamentering i forbindelse med reguleringsplanen. 
Dette skal gjøres i forbindelse med søknad om igangettingstillatelse (se reguleringsbestem-
melse 4.3). Eksisterende fundamentering og bæresystem er beregnet til å tåle inntil seks 
etasjer ved videreføring av dagens bæresystem i betong, og syv etasjer hvis en lettere bære-
konstruksjon benyttes i påbygget. Det er også beregnet at et påbygg vil tåle vindbelastningen 
på tomten.
 
Området er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer som ras, skred, flom e.l. Mulige kon-
sekvenser av ekstremnedbør vil for bygget kunne forebygges ved å dimensjonere avløps-
løsninger for håndtering av overflatevann på takterrasse. Overflatevann på bakkenivå ansees 
ikke å være noen utfordring i forhold til dagens situasjon, og nærheten til fjorden reduserer 
risikoen for at vann kommer inn i bygget.

Gulvet i eksisterende 1. etasje ligger på kote +3.00. Ekstrem stormflo kan representere en 
risiko for oversvømmelse i første etasje, men dette ansees som lite sannsynlig. Da etasjen vil 
benyttes til parkering og næring er det liten risiko for skade på liv/helse og begrensede mate-
rielle skader.



FAUSKE KOMMUNE 
 
BESTEMMELSER TIL DATALJREGULERINGSPLAN 
Havnegården Fauske 
Plan-ID 2017003 

 
 

REGULERINGSPLAN  

Planen er datert: 25.09.2017 
Dato for siste revisjon av plankartet: 11.05.2018 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 
Dato for planutvalgets godkjenning: 

11.05.2018 
- 

 
 

§1 GENERELT 
 

Planen erstatter felt K2 (Byggeområder for kombinert formål: Allmennyttig forsamlingslokale, 
forretning) i reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, vedtatt av kom- 
munestyret den 27.06.2005. Felt K4 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over 
offentlig kjørevei) samt K7 og K8 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over offent- 
lig fortau) faller ut. 

 
 
 

§2 AVGRENSNING 
 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på 
plankartet datert 11.05.2018. 

 
 
 

§3 REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til: 
 

- F/K/T/B Kombinertbebyggelse og anleggsformål: Parkering, tjenesteyting, forretning, 
kontor, boliger. 

- KV Offentlig trafikkområde: Kjøreveg 
- SF Offentlig trafikkområde: Fortau 
- SPA Offentlig trafikkområde: Parkeringsplasser (kantsteinparkering) 
- SVG Offentlig trafikkområde: Annen veggrunn. Grøntareal 
- GF Friområde. Beplantning 



§4 FELLESBESTEMMELSER 
 
4.1 Med søknad om tillatelse for bygg eller anlegg skal følge situasjonsplan som viser 

trafikkskilting, konkret opparbeiding av aktuelt areal og tilpasning i planområdet 
og tilstøtende areal: Terrengbehandling, møblering, atkomster og avfallsløsninger. 
Eksisterende trær skal registreres og der det er ønskelig merkes som beskyttede 
objekt på situasjonsplan. 

 
4.2 Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at 

det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet 
skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som 
på områder utendørs. 

 
4.3 Fremtidig påbygging/nybygging innenfor området kan bare skje etter godkjent 

geoteknisk vurdering. 
 
4.4 Etter at planen er stadfestet kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med 

plankart eller disse bestemmelsene. 
 
4.5 Utbygging/rekkefølgebestemmelser. Det tillates å oppføre nybygg/påbygg i bygge- 

trinn. Det forutsettes at hvert enkelte byggetrinn i seg selv tilfredsstiller alle krav om 
parkering og friareal. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygg/ 
byggetrinn skal parkeringsplasser og lekeområde på tak være ferdig opparbeidet. 

 
4.6 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
kulturminne- myndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner, § 8. 
Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
4.7 Radon. Bygninger skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon 
i inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 
byggesøknad. 
 

4.8 Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i 
den til en hver tid gjeldende teknisk forskrift. 

 

4.9 Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 om vegtrafikkstøy gjelder. 
Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå ikke 
overskrider grenseverdiene i T-1442/2016, der grenseverdiene i tabell 3 gjøres 
gjeldene. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger tas i 
bruk. Det skal utføres en støyutredning før det gis byggetillatelse. 
 

4.10 Ved søknad om byggetillatelse skal det følge dokumentasjon om at innvendige 
bruksareal får tilfredsstillende forhold med hensyn til lysinnfall, lydnivå og luftkvalitet. 
 

4.11 Antall parkeringsplasser per boenhet skal være i henhold til kommunens gjeldende 
parkeringsnorm for området. 
 

 



 
§5 FELT F/K/T/B: Kobinert bebyggelse og anleggsformål: FORRETNING, KONTOR, 
TJENESTEYTING, BOLIGER. 
 
5.1 I området kan det oppføres bebyggelse i inntil fem plan over bakkenivå og to 

kjellerplan i tillegg til dette. Parkering kan legges i første etasje samt kjellerplan. 
Maksimal gesimshøyde på hovedvolum er kote +23,400 (topp rekkverk tak). Det 
tillates oppbygg på tak for tekniske arealer, kommunikasjonsarealer samt fellesarealer 
for beboerne i forbindelse med takterrasse. Disse skal ikke overstige 30 % av areal av 
takterrassen. Maksimal gesimshøyde for oppbyggene på tak er kote +24,900 (topp 
gesims tak). BYA = 1243 m2. 

 
Utstikkende balkonger kan tillates på plan 2, 3, 4 og 5. Maksimalt utstikk er 3,0 meter. 

 
5.2 Det åpnes for en alternativ utnyttelse ved at deler av byggets volum mot vest flyttes til 

øst. Det kan da oppføres bebyggelse i inntil syv plan på den delen av området som 
ligger mot øst hvis bygget reduseres med tilsvarende volum mot vest. Maksimal høyde 
på halvdel mot øst er kote +28,350 (topp gesims tak). Maksimale høyder på halvdel 
mot vest er kote +19,950 (topp rekkverk tak) og +21,450 (topp gesims tak). 
Ved påbygg må det dokumenteres spesifikt at bærestruktur og fundamentering 
tåler belastningene. 

 
5.3 Atkomster til området er fortrinnsvis fra Nord (Sjøgata), men det åpnes for andre 

atkomster hvis dette kreves av praktiske hensyn. 
 
5.4 Det tillates parkering, kultur- og næringsarealer i første etasje. Næringslokaler legges 

fortrinnsvis mot øst og nord. I andre og tredje etasje tillates boliger og kontorlokaler. 
I fjerde og femte etasje tillates boliger. 

 
5.5 Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal på 35 m2 pr boenhet. 

Dette legges fortrinnsvis på takterrasse. Inntil halvparten av balkongarealer kan 
medregnes i friarealer. Arealet sikres med gjerde med en høyde på minimum 1,5 m og 
ikke over 2,0 m. Den delen av gjerdet, som er høyere enn 1,5 m, samt gjerde mot vest 
skal utføres av materialer som sikrer utsyn. 

 
5.6 Inntil halvparten av balkongareale pr. boenhet kan innglasses til vinterhager. 

Eksisterende vinterhage på balkong i andre etasje er unntatt fra denne bestemmelsen. 
 
5.7 Bygninger skal oppføres med fasader i mur, tre eller platekledning. Bygnings- 

myndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige 
materialer harmonerer med bebyggelsen omkring. Ubebygde deler av tomten skal gis 
en tiltalende utforming. 

 
 
 
§6 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: ANNEN VEGGRUNN 

 
6.1 Området kan opparbeides med parkeringsplasser og grøntanlegg. 



 
 
§7 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: GANGVEI, FORTAU 

 
7.1 Området SF kan opparbeides med grøntanlegg, men ikke høyere enn 0,5 m. 

 
 
 
§8 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: PARKERINGSPLASSER (KANTSTEINPARKERING) 

 
8.1 Området skal inneholde minimum 3 plasser dimensjonert for bevegelseshemmede. 
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Tilsvar til merknader fra Fauske Tower Hotell v/Rambøll

Viser til to merknader til høringsutkast for detaljreguleringsplan for Havnegården fra Rambøll på 
vegne av Fauske Tower Hotell og Kulturhus, datert den 21.03.18.

1 BYGGEHØYDE OG SKYGGEVIRNKING

I den første merknaden fra Rambøll skriver de at en evt. utnyttelse opp til kote 28,35 som 
“dramatiske,” og at et påbygd Havnegården vil skygge for det planlagte torget og kulturhuset  i de 
“viktigeste timene fra tidlig ettermiddag til kveld, gjennom hele sommerhalvåret.” Vedlagt er illus-
trasjoner som viser skygger i ettermiddagstimene den 21.03, 21.04, 21.05 og den 21.06.

Vår kommentar er at et høyere bygg på Havnegårdstomten selvfølgelig vil gi mer skyggevirkning 
for nabobyggene enn det eksisterende bygget i 2 og 3 etasjer, men vi vil nyansere bildet noe.

Illustrasjonene vedlagt merknaden er slik vi ser det noe selektive. De beskriver en konsekvens av 
vår reguleringsforslag som er reell, men uten den videre konteksten. 

Dagens bygning slik den står og innenfor det som er tillatt i dagens reguleringsbestemmelser
(3 etasjer) gir allerede en del skyggevirkninger for det planlagte torget og kulturhuset i de aktuelle 
ettermiddagstimene. Slik vi vurderer det er den mest attraktive bruksperioden for plassrommet 
mai-august, og det er i denne perioden Havnegården har mest innvirkning på ettermiddagssolen. 
Den nordnorske solen står ganske lavt på våren og høsten og Havnegården vil skygge helt for 
store deler av torget/plassen i de aktuelle timene uansett byggehøyde.

Vedlagt er illustrasjoner som viser skyggevirkningene på torget/plassen over dagen fra kl. 08 til 
kl. 20 på den 23.05 og den 21.06. Dette er beskrivende for den perioden der en økt byggehøyde 
vil ha størst konsekvens. 

Vi bemerker oss at Fauske Tower selv vil ha den største innvirkningen på skygger i området, på 
tross av den smale profilen, og vi mener dette hører til en totalvurdering. Skyggevirkningen for 
Havnegården i tidsrommet mellom kl. 07-10 er ganske stor, som vist med illustrasjonene kl. 08 og 
kl. 10. Når det gjelder plassrommet skygger Fauske Tower selv for hele torget i perioden mellom 
kl. 10 og kl. 12, som er det eneste tidspunktet hele torget er skyggelagt. 

For Havnegården AS
J. Edvardsen Design + Arkitektur
Gryttingveien 18
8209 Fauske

Planutvalget
Fauske Kommune

post@fauske.kommune.no

Oslo, 04.05.2018
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illustrasjonene sett ovenfra viser situasjonen i perioden  kl. 15-17. Det er her vi mener økt bygge-
høyde vil ha størst innvirkning, og illustrasjonen viser at forskjellene mellom dagens regulering-
splan og en økt byggehøyde ikke representerer noe som kan beskrives som dramatisk eller gir en 
større forringelse av prosjektet. Et bygg innenfor rammene av dagens reguleringsplan dekker
deler av torget i de aktuelle timene, og en økt byggehøyde vil gi en lengre skygge, men vil ikke 
dekke mer enn halve plassrommet på et gitt tidspunkt. Slik sett er det mulig å flytte seg mellom 
nord og sør for hvis man vil sitte i solen.

Den største konsekvensen vil være for en evt. uteservering i området rett foran fasaden til det 
foreslåtte Kulturhuset. Her vil det være redusert sol mellom i perioden rundt kl.16-17, men
skyggen dekker ikke hele fronten.

Totalvurderingen slik vi ser det er at plassen ved økt byggehøyde vil påvirkes noe, men ikke på 
noe vis noe som er dramatisk eller ødeleggende. Skyggene vil være noe lengre enn dagens
situasjon, men det vil i hele det aktuelle tidspunktet på ettermiddagen være deler av plassen som 
ikke er skyggelagt, slik at det er mulig å oppholde seg i solen. At man må flytte seg etter solen 
anser ikke vi som noe større problem for et byrom.

I det aktuelle området er nabobyggene regulert til fem etasjer, så det skulle ikke være noe
grunnlag for å forhindre en økning til tilsvarende høyder for Havnegården. Enhver økning i bygge-
høyden vil gi økte skyggevirkninger for plassrommet, men forskjellene mellom fem eller syv etasjer 
er ikke noe som utgjør noen større forskjell.

Havnegården er positive til å ha et samarbeid med Fauske Tower-anlegget og ser for seg å gjøre 
tilpasninger under en videre detaljplanleggingsfase for å sikre et attraktivt og sammenhengende 
byrom. Reguleringsforslaget representerer således en makshøyde men ingen garanti for at
utnyttelsen blir som illustrert.

2. PARKERINGSAREAL SPA5

Den andre merknaden gjelder parkeringsfeltet mot øst. Dette er en rest av dagens parkeringsplass 
som det foreslåtte plassrommet vil ta halvparten av. Havnegården er enige i at det må
opparbeides et sammenhengende og visuelt attraktivt plassrom, og vi er åpne for dialog på å en-
dre dette feltet. Vi ser i utgangspunktet for oss at dette feltet i planen er en sikkerhet for å bevare 
parkeringsareal for Havnegården hvis Fauske Tower- og kulturhusplanen utsettes eller ikke blir 
bygd, og er ikke tenkt brukt til parkering hvis det blir et plassrom.

En potensiell løsning kan være å legge inn i reguleringsbestemmelsene at feltet skal opparbeides 
i samsvar med området rundt, slik at det visuelt og praktisk vil bli en del av torget selv om det er 
teknisk sett er regulert som en parkeringsplass. 



3

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 08.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 12.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 12.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 14.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 14.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 16.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 18.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 18.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 20.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 20.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 08.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 15.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 15.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 16.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 17.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 17.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 08.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 12.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 12.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 14.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 14.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 16.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 18.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 18.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 20.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 20.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 08.00

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 15.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 15.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 16.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 17.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 17.00 
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Forslag til detaljregulering for Havnegården,  
merknader til utlagte planforslag 
 

Det vises til offentlig høring av reguleringsplan for Havnegården. På vegne at 

tiltakshaver for Fauske Tower Hotel og Kulturhus oversendes det to merknader 

til planforslaget. 

 

 

1. Havnegårdens byggehøyde, og forholdet til nytt bytorg 

og kulturhus 

Det legges opp til bebyggelse med alternativ utforming og byggehøyde. Vi ser 

imidlertid at Byggets østre side skal kunne strekke seg opp til kote 28,35.  

De foreslåtte byggehøyder utløser bekymring for virkningene dette vil ha for 

det nye kulturhuset og bytorget som er under planlegging. I planmaterialet 

drøfter ikke Havnegården dette i særlig grad og det vises heller ikke til virk-

ninger i form av sol/skyggediagram. 

 

Vi har derfor tillatt oss å utarbeide en enkel modell, basert på det foreslåtte 

fotavtrykk og byggehøydene i reguleringsplanforslaget. Nedenfor vises en serie 

med sol/skygge-bilder fra 21/3 til 21/6. Tilsvarende virkning vil være fra 21/6 

til 21/9.  

 

Virkningene er dramatiske for konseptet med Kulturhus og bytorg. Havnegården vil skyggelegge hele 

torget gjennom de viktigste timene fra tidlig ettermiddag til kveld, gjennom hele sommerhalvåret.  

 

Dersom vi tolker grunnlaget feil, kan det tenkes at virkningene er annerledes. Kommunen bør derfor 

kreve forslagsstillers vurdering av virkningene. Dersom vår analyse er riktig, ber vi kommunen kreve ny 

utforming av prosjektet, der det i større grad tas hensyn til bytorget og kulturhuset på motsatt side. Vi-

dere mener vi at Havnegården i sin form og høyde i langt større grad bør spille på og sammen med tor-

get og Kulturhuset. Vi anser dette som viktig, da begge byggene, sammen med hotellet, vil danne veg-

gene rundt det nye bytorget.   

Utgangspunktet for modellen gjengitt nedenfor er tatt fra de høyder som søkes tillatt i forslag til regule-

ringsplan, og ikke i de illustrasjoner som følger saken (mao max høyde på østsiden – kote 28,35) 

 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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21.03 kl 12.00 

 
21.03. kl 13.00 

 

21.03.kl 14.00 
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21.03.kl 15.00 

 

21.03. kl 16.00 

 

21.03.kl 17.00 
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21.04 kl 12.00 

 
21.04 kl 15.00 

 

21.04 kl 17.00 
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21.04 kl 18.00 

 
  

21.05 kl 12.00 

 

21.05 kl 15.00 
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21.05 kl 17 

 

21.05 kl 18.00 

 
21.05 kl 19.00 
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21.06 kl 12.00 

 
21.06 kl 15.00 

 

21.06 kl 18.00 
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21.06 kl 20.00 

 

 
 
 
2. Trafikale forhold – parkering 

 

 
Offentlig parkeringsplass o_SPA5 ligger på bygningens østside og har atkomst over o_SPA2. Det fram-

går ikke av illustrasjoner, eller bestemmelser hvordan denne parkeringsplassen skal fungere. 

  

Plassen er relativt smal, og vi er spørrende til om det går å både parkere og manøvrere inne på plassen.  
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Området vil være nærmeste nabo til det nye bytorget. Det er derfor viktig å få en god og velfungerende 

overgangssone mellom bebyggelsen og bytorget.  

 

Slik vi vurderer planmaterialet er vi derfor svært skeptiske til at dette området brukes til parkering og 

kjøreareal. Vi mener kommunen må stille strenge krav til utforming og bruk av Havnegårdens østside. 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

Eirik Lind 

Faggruppeleder 

Arealplan 

Avd. areal og samferdsel 

 

M +47 906 38 584 

eirik.lind@ramboll.no 

 

________________________________________ 

 

Vi har flyttet til NyhavnaEN på Dora 

 

Rambøll i Norge AS 

Postadresse: Pb 9420 Torgarden, 7493 Trondheim 

www.ramboll.no 

 
 
 

Kopi : 
Stg Otto Ni l sen, Tower Hotel Norway 
Trine Nøvik, Tower Hotel Norway 
Ingebjørg Skare, Snøhetta arkitekter 

mailto:eirik.lind@ramboll.no
http://www.ramboll.no/


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6474     
 Arkiv sakID.: 18/522 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
051/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
060/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak flyttes 
fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 051/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak flyttes 
fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk 



av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 

 
Vedlegg: 
03.05.2018 20150018_Plankart Kirkeveien 13_A3 1_500 1380330 

03.05.2018 Planbeskrivelse Kirkeveien 13_gan 1380342 

03.05.2018 Planbestemmelser Kirkeveien 13 1380378 

03.05.2018 Situasjonsplan, PGH Eiendom, 19.01.18 1380379 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:500 (A3), planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.18 – 23.04.18. Det er innkommet 
4 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
Fylkesmannen i Nordland, 16.04.18 
 
Det vises til ovennevnte planforslag på høring. 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Til denne plan foreligger det ingen innsigelser fra de etater vi samordner. Disse vil i sende sine eventuelle 
uttalelser direkte til kommunen.  
 
Fylkesmannen har ingen merknader til planendringen.  
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknad. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 19.04.18 
 
 
Saken gjelder utvidelse av planområdet med 200 m2 i forhold til tidligere vedtatt detaljregulering. 
Fylkeskommunen ga innspill til denne utvidelsen i brev av 20. desember 2017.  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  
Forholdet til regionale interesser  
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går fram av 
de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Vi har ingen vesentlige merknader 
utover det som går fram av vårt innspill.  
Digital plandialog  
NordlandsAtlas er et viktig kartverktøy for innbyggere, tiltakshavere og forvaltning, og det er derfor 
viktig at nettstedet til enhver tid er oppdatert med de senest vedtatte arealplaner. Særlig gjelder dette 
overordnede planer som kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Vi ber derfor om at 
kommunen, så snart som mulig etter vedtak av denne plan, sender sosifil, kart som pdf og lenke til 



plandokument til plannordland@kartverket.no.  
Kulturminnefaglig uttalelse  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til reguleringsbestemmelser. Avdelingen har 
ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget.  
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.  
Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
Vurdering/anbefaling: Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i 
planbestemmelsenes § 2, punkt 2.8. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 16.04.18: 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 013/18, har i møte 11.04.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Fauskke kommunale råd for likestilling av funsjonshemmede har ingen merknader til forslag til 
detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknad. 
 
 
Eldrerådet, 27.04.18: 
 
Eldrerådet- 016/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknad. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m for å legge til rette for pulttak, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering er flyttet noe 
på. Ift. adkomst ønskes det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra 
Kirkeveien.  

Tiltakene planen hjemler er vurdert og ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på 
Fauske.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering ønskes flyttet noe på. Ift. adkomst ønskes 
det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra Kirkeveien.  

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller/tiltakshaver for planarbeidet er PGH Eiendom AS. 
 

Planarbeidet utføres av konsulent: 
Norconsult AS 
Sjøgata 74 
8200 Fauske 

 Eierforhold 

PGH Eiendom AS eier gårds- og bruksnummer 103/1201, 103/1634 og del av 103/570 vil bli 
grensejustert inn på samme etter hvert.  

 Tidligere vedtak i saken 

Godkjenning av plan 2015008 foreligger. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Tilføring av det nye arealet til gjeldende reguleringsplan innebærer endring av reguleringsplan for 
Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 som igjen er nedfelt/hjemlet i kommuneplanens 
arealdel, dvs. en omregulering fra kontor/industriformål til boligformål. Det fremgår av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. § 3) at detaljreguleringer på inntil 15 daa som innebærer endringer av 
kommuneplan (herunder kommunedelplan) eller områderegulering skal vurderes etter vedlegg III i 
forskriften. Ved gjennomgang av vedlegg III er det konkludert med at tiltaket ikke vil kunne få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
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 Planprosess 

 Medvirkning og møter 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Saltenposten 25.11.2017 og berørte parter 
(private og offentlige) ble skriftlig varslet om planoppstarten i brev datert 24.11.2017. 

 Innspill til planen 

Det er mottatt i alt 2 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert i tabellen 
nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

ISE 18.12.17 Opplyser om at de har 
infrastruktur innenfor planområdet 
og ber om å bli tatt med på råd ift. 
løsningsforslag. 

Medtatt i bestemmelse at flytting, 
nærbygging etc. må avklares 
med den enkelte anleggseier. 

Nordland 
fylkeskommune 

20.12.17 -Tiltaket ikke i konflikt med 
regionale interesser. 

-Ber om sosidata oversendes 
NordlandsAtlas. 

-Kulturminnefaglig; opplyser om 
at de ikke er kjent med at 
planforslaget vil komme i konflikt 
med registrerte verneverdige 
kulturminner.  

- 
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 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

I kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1 er planområdet avsatt til kontor og industri ved at 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er videreført/tatt inn i 
kommunedelplan. 

 
 

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for området er detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13 vedtatt av Fauske 
kommunestyre den 11.05.17. Utvidelsen som omfattes av denne reguleringen inngår i 
reguleringsplan, Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er området avsatt til «kombinert 
kontor og industri/lager».  
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 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet vil etter endring bli på cirka 2,1 daa, ligger på Vestmyra, vest for Fauske sentrum.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

I planområdet står det oppført et bygg (brakkerigg) benyttet som kontorbygg, overnatting samt 
lagervirksomhet.  

Området vest for planområdet består i hovedsak av småhusbebyggelse, mens området i nord og i øst 
består henholdsvis av industribygninger og en kirkegård.  

 Stedets karakter 

Planområdet ligger sentrumsnært. Bebyggelsen består av lavere eneboligbebyggelse og rekkehus 
med romslige tomter og åpenhet mellom husene og fremstår som ensartet i felt.  Område i nord består 
av sammensatte industribygninger i inntil to etasjer. 

 Landskap 

Planområdet er tilnærmet flatt. Noe av område er opparbeidet, men deler av området består av kratt 
og annen vegetasjon. I bakkant mot nord synker terrenget noe mot veien som går ned i Farvikdalen.  

Det er meget gode solforhold på tomten.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

Oppført bebyggelse i planområdet er ikke verneverdig. Det er heller ikke kjent at det er verneverdige 
kulturminner og/eller -miljøer i tilstøtende områder. 
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 Naturverdier 

Det er ikke registrert noen naturverdier eller viktige naturtyper/arter i eller i nærheten av planområdet.  

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Det er ingen spor etter lek eller uteaktivitet i planområdet, men det er tilgjengelige lekeplasser og 
ballbaner tilknyttet skoler i nærområdet. 

 Landbruk, skogbruk og reindrift 

Det utøves ingen landbruk, skogbruk eller reindrift i planområdet eller i umiddelbar nærhet til området. 

 Trafikale forhold 

Planområdet grenser til Kirkeveien i sør og Farvikveien i vest og i nord. Vegene er kommunale og er 
tilknyttet Rv. 80 vest for planområdet. Vegene har 30 km/t sone og det er etablert fartsdumper. 

Gang- og sykkelvei 

Kirkeveien er opparbeidet med fortau.  

Kollektivtilbud  

Det er godt kollektivtilbud i området. Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 m unna ved RV 80 og 
ved kirken. 

 Barns interesser 

Det er ikke kjent at planområdet er brukt som leke- eller uteoppholdsareal. 

 Sosial infrastruktur 

Nye Vestmyra er bygd og er lokalisert i kort gangavstand til planområdet. I umiddelbar nærhet til 
planområdet ligger det også en dagligvareforretning, samt at det er gangavstand til sentrum.  

 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder er forholdsvis flatt og legger derfor til rette for 
universell tilgjengelighet.  
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 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp er ført fram til eksisterende bebyggelse. Kapasitet på anlegget er tilstrekkelig for 
eksisterende bygninger. Likså er tele og el ført fram til eksisterende bygninger  

Området ligger innenfor område hvor det kan fremføres fjernvarme, men det vites ikke om når dette 
tenkes tilbudt i området.  

 Grunnforhold, forurensning og flom 

Løsmassene i planområdet består i hovedsak av strandavsetninger i ulik tykkelse. 

Bygget som står der i dag er fundamentert på peler på fjell.  Man antar derfor at hele området som 
skal bebygges har en relativ god fundamenteringsevne.  

  

Figur 2: Løsmassekart. Kilde: Arealis. 

 

I følge NVEs karttjeneste ligger området utenfor, men opp mot fareområdet for kvikkleire i Farvikdalen.  

 

Figur 3: Kvikkleirekart. Kilde: Arealis.   
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I tillegg har NVE startet en sikring av Farvikdalen i dette området for å hindre eventuelle setninger i 
fremtiden. 

 Støy 

Planområdet har vei på to av sidene og grenser opp mot lettere industri lokaler på resten. Det vil nok 
forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være begrenset da veiens ÅDT og fartsgrense er lav.  

 Forurensning 

Luftforurensningen i planområdet er hovedsakelig knyttet til trafikk. Det er ikke kjent at området har 
luftforurensning som overstiger grenseverdiene for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning (jf. 
Forurensningsforskriften § 7). 

Planlegger kjenner ikke til at det er drevet virksomhet som kan ha forurenset grunn eller vann i 
planområdet. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Analyser og utredninger 

Det er ikke gjennomført noen analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet utover det som 
fremgår av denne planbeskrivelsen. 

 Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det bygd boliger med tilhørende parkeringsplasser og infrastruktur. Parkering 
tenkes løst på bakkeplan under ny bebyggelse, samt noen plasser ute i dagen.   

Videre er det regulert inn leke- og uteoppholdsareal til boligene iht. kommuneplanens bestemmelser
  

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
o Boligbebyggelse (B) 

 
- Bestemmelsesområde (PBL § 12-7) 

o Lek (#) 
 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelse tillates plassert innenfor byggegrensen i området avsatt til «boligbebyggelse». 
Byggegrenser fremgår av plankartet. I forhold til Kirkeveien og Farvikveien er byggegrensen satt til 10 
m fra senterlinjen på disse vegene. Mot nordøst er byggegrensen satt til 4 m, men det tillates at 
carportanlegg/garasjer, søppelanlegg, etc settes opp inntil 1 m fra formålslinjen der en ikke grenser til 
offentlig veg.  

Det planlegges bygd 2 bygg med 6 leiligheter i hvert bygg og i inntil 3 etasjer. 

Utarbeidet plankart viser en mulig utnyttelse av planområdet med inntil 12 leiligheter og der 
carportanlegg er integrert i hovedbygningene i en første etasje.  

Maks tillatt bebygd areal, %-BYA er satt til 35 % og maks tillatt gesimshøyde er foreslått satt til 11 m 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Heissjakter, trapperom, etc. tillates over de oppgitte byggehøydene 
med inntil 3,0 m. Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder ligger på ca. +31,0. 
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 Uteoppholdsareal 

Til hver boenhet skal det iht. krav i gjeldende kommuneplan, avsettes minimum 35 m2 med leke- og 
uteoppholdsareal, hvorav minst 5 m2 av disse skal utgjøre privat uteareal (terrasse/balkong). Det er 
regulert inn areal til leke- og uteoppholdsareal tilsvarende ca. 12 boenheter i plankartet. 

Utover dette bygges det i forbindelse med Vestmyra skolesenter et innholdsrikt nærmiljøanlegg med 
en rekke fasiliteter for utøvelse av rekreasjon for barn og unge i alle aldre. 

 Parkering 

I kommuneplan som er under revidering forslås det et parkerinskrav på 1,4 plasser pr. boenhet for 
enheter med et areal større enn 50 m2 og 1 plass pr. boenhet for enheter under 50 m2. 

Parkering vil bli løst på egen tomt i kombinasjon av carportløsning og åpen bakkeparkering.  

 Trafikkløsning 

Bilatkomst til planområdet tenkes lagt sørfra via Kirkeveien og fra nordvest via Farvikveien. 
Byggegrensen er i hovedsak satt til 10 m fra veiens regulerte senterlinje. Kirkeveien har videre 
forbindelser mot RV80 og E6. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

De nye byggene vil kunne knyttes til eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg som har 
tilstrekkelig kapasitet. 
 
Energibehovet i planområdet er planlagt dekket med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig 
måte for oppkobling mot strømnettet. 

 Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen vil skje på eget område. Bygg/løsninger for avfall tillates plassert utenfor 
byggegrensene og inntil 1 m fra formålslinjene foruten der det grenses mot offentlig vegg. 

 Planlagte offentlige anlegg 

Forslagstiller kjenner ikke til at det er planlagt nye offentlige anlegg i nærheten av planområdet, 
foruten ny skole/nærmiljøanlegg ifbm. Vestmyra skole. 
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 Sosial infrastruktur 

Det er god dekning hva angår barnehage og skole i området. Den sentrale beliggenheten gjør at det 
ellers er godt utbygd med sosial infrastruktur i nærområdet. 

 Universell utforming 

Arealer innenfor planområdet skal så langt det er mulig opparbeides og utformes etter prinsippene om 
universell utforming.   

 Miljøoppfølging 

Det planlegges ikke virksomheter som genererer lukt, støv eller annen forurensning i planområdet. 

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal foreligge kartlegging av mulig forurensning i grunnen, og 
evt. tiltaksplan for håndtering av forurensede masser iht. forurensningsforskriftens kap. 2 ved søknad 
om igangsettingstillatelse. 

 Grunnforhold 

Sikker byggegrunn skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis.  

 Støy 

Ingen nødvendige tiltak. Støy i anleggsperioden skal skje i tråd med veileder T-1442 Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging (2012). 
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 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Må senest dokumenteres ved 
søknad om igangsettingstillatelse. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Radonsperre- lovpålagt krav fra 
1.7.2010. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann X 
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Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

x  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Ingen særskilt risiko.  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Antas tilstrekkelig. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x   

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x Må sjekkes ut og dokumenteres 
før igangsettingstillatelse gis. 

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 
tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, foruten dokumentasjonskrav ift. forurenset grunn og 
stabilitet. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

o Situasjonsplan/utomhusplan. 
o Kommunaltekniske planer. 
o Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, herunder ift. gjeldende 

kulturminner/-miljø. 
o Teknisk infrastruktur. 
o Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsarealene. 
o Dokumentasjon på grunnforhold. 

 

Annet (spesifiser) x  
 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Ingen særskilt risiko. 

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 20 av 22 
 

 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget medfører endring av formål i ift. det som er bestemt å gjelde i kommunedelplanen for 
området. Dominerende bruk av områdene rundt er boligformål, og i så måte vil en omregulering fra 
industri til boligformål passe fint inn. 

 Stedets karakter 

Planforslaget innebære en videreføring av dagens situasjon og dermed ingen endring av 
stedskarakteren. Området forslås fortsatt bebygd, men da med boligbebyggelse slik som 
mestepartene av omkringliggende områder.  

 Natur- og kulturverdier 

Det er gjort en samlet vurdering opp mot Naturmangfoldloven kap. II § 4 - § 14 og funnet at tiltaket 
ikke er i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi har sjekket tiltaksområdet mot tilgjengelige 
naturdatabaser og ikke funnet forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Det er ikke 
registrert utvalgte naturtyper, verdifulle arter eller høy bonitet/jordkvalitet i forbindelse med 
naturområdene og jordbruksområdene.  

Tiltaksområdet hvor det planlegges nye boliger ligger i et område allerede preget av menneskelig 
virksomhet og aktivitet, hvor vi har vurdert sannsynligheten for å finne verdifullt naturmangfold som 
liten. På bakgrunn av dette er det ikke gjort nærmere feltundersøkelser i planområdet av hensyn til 
naturmangfold.  

Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og 
vurderes å ivareta hensynet til naturmiljøet. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planlagt utbygging vurderes ikke å gi negative konsekvenser for landbruk.  
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 Trafikale forhold 

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi 
avviklingsproblemer i omkringliggende vegnett. 

 Teknisk infrastruktur 

Ny bebyggelse i planområdet kan tilkobles eksisterende teknisk infrastruktur i området.  

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planlagt utbygging innebærer ikke nedbygging av rekreasjonsområder, men vil derimot kunne føre til 
at nytt leke- og uteoppholdsareal blir opparbeidet. 

 Barns interesser 

Hensyn til barn og unge anses å være tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging utløser ikke behov for å øke verken barnehage- eller skolekapasitet, da det 
allerede i dag er god kapasitet ift. disse funksjonene.  

 Universell tilgjengelighet 

For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldene Teknisk 
forskrift. 

 ROS 

Det er ikke avdekket noen spesielle hensyn i forhold til risiko og sikkerhetsvurderinger. Tilstrekkelig 
brannvannstilførsel og grunnforhold skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket i planen medfører ingen økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. Alle kostnader ved 
tiltaket bæres av tiltakshaver. 
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 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket noen interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes å være et godt 
bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på Fauske.  
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§1 GENERELT 
 
1.1  Formål 

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal, samt parkerings- og trafikkareal.  

 
1.2  Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i ett vertikalnivå (på grunnen) med 
plan-id 2015008. 
 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter vedtatt 27.06.05 (plan ID 
2004002).   

 
1.3  Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse (B), eierform annen 
 

Bestemmelsesområde - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
• Lek (#1) 

 
 

 
§ 2  FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1  Støy – støyskjerming 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging           
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 

 
2.2  Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK). 
 
2.3  Arkitektur og estetikk 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i 
forhold til omgivelsene. Det skal etableres et harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk 
innenfor planområdet. Byggene skal reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, 
materialvalg og fargesetting.  

 
2.4  Parkering 

Det skal etableres parkering i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
 
2.5  Leke- og uteoppholdsareal 

Det skal opparbeides min. 35 m2 leke- og uteoppholdsareal per boenhet. Minst 5 m2 av disse skal 
være privat uteareal (terrasse/balkong). 
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2.6 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til VA og kabelanlegg i grunnen. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 
den enkelte anleggseier.  

 
2.7  Avfall  

Det skal avsettes nødvendig areal for avfallshåndtering i planområdet. Plassering av disse skal 
fremgå av situasjonsplan/utomhusplan, jf. § 5.1.  

 
2.8  Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og 
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 

2.9  Radon 
Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 

 
 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, pkt.1) 
 
3.1  Boligbebyggelse – B 

I område benevnt B kan det etableres boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, 
trafikkareal, herunder parkering/carport, boder samt avfallshåndtering.   

 
Maksimal utnyttelsesgrad får ikke overstige %-BYA=35 %. Maksimal tillatt gesimshøyde settes 
til 11 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet.  
 
Garasjer/carport, uteboder, søppelskur etc. tillates utenfor angitte byggegrenser inntil 1 m fra 
formålslinjen foruten der det grenses mot offentlig veg. Dersom avstand til nye og/eller 
eksisterende bygninger blir mindre enn 8 m må byggene prosjekteres og bygges med tilstrekkelig 
brannmotstand i henhold til teknisk forskrift. 
 
Inntegnet planlagt bebyggelse og parkeringsplasser er kun å oppfatte som illustrasjon av en 
mulig utnyttelse. Endelig løsning dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.   

 
 
§ 4 BESTEMMELSESOMRÅDE - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg                

(PBL §12-7, pkt. 1) 
 
4.1 Lek (# 1 LEK) 

Innenfor områdene benevnt #1 LEK skal det tilrettelegges for leke- og uteoppholdsareal jf. § 2.5.  
Arealene skal ha god sikring mot biltrafikk.  
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§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
5.1 Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
• Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 

bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med nødvendig 
sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde 
arealer. 
 

5.2 Igangsettingstillatelse 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
• Nødvendige kommunaltekniske planer som er godkjent av kommunen.  
• Dokumentasjon på at grunnen ikke er forurenset. 
• Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 
• Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen.  

 
5.3 Brukstillatelse 

Før brukstillatelsen kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet: 
• Teknisk infrastruktur (VA, atkomst, parkering osv.) og leke- og uteoppholdsareal  
• Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsareal. 

 
 
 





 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6456     
 Arkiv sakID.: 17/1170 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
053/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
061/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til Valnesfjord Nærmiljøutvalg har fått avholdt folkemøte/arbeidsseminar, slik at 
innbyggerne får anledning til å bidra til utformingen av tomtearealet.Fauske kommune bør i størst mulig 
grad lytte til, og sette pris på engasjement i lokalbefolkningen.AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 
3 (2FL, 1R) mot 2 (1AP, 1V) stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 053/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 

 
Vedlegg: 
26.04.2018 Innspill: Anita løkås og Jan Skoglund 1379758 

26.04.2018 Innspill: Foreldrerådet i Valnesfjord barnehage 1379759 

26.04.2018 Innspill: Indre Salten Energi 1379760 

26.04.2018 Innspill: FAU barnehage Valnesfjord 1379761 

26.04.2018 Innspill: Kirsti Andersen 1379762 

26.04.2018 Innspill: Valnesfjord Nærmiljøutvalg 1379763 

26.04.2018 Innspill: Roar Eikeland 1379764 

26.04.2018 Innspill: Råd likestilling funksjonshemmede 1379765 

26.04.2018 Innspill: Statens Vegvesen 1379766 

26.04.2018 Innspill: Valnesfjord barnehage 1379767 

27.04.2018 Tidsplan ved en evt utsettelse planvedtak 1379861 

02.05.2018 Innspill Eldrerådet 1380145 

02.05.2018 Innspill Fylkeskommunen 1380146 

09.05.2018 Løkåsåsen planbestemmelser 1381082 



09.05.2018 Løkåsåsen_plankart_A0_090518 1381083 

09.05.2018 Planbeskrivelse 1381084 
 
Sammendrag 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
detaljregulering i området rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, areal nord for eksisterende 
barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Det 
er et mål å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling som er i 
tråd med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye 
boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske og 
Nordland.   
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av 
området og øke friluftsverdier i strandsonen. 
 
Følgende endringer er gjort etter innspill: 

1. Busslomme mot nord endres som opprinnelig regulert i detaljregulering for Valnesfjord skole 
og flerbrukshall.  

2. Busslomme rett vest for garasjen (54/12) flyttes lengre mot sør-vest for å tilfredsstille 
siktkravene i henhold til håndbok N100 med tanke på utkjøring fra SPA1. 

3. Indikert gangfelt ved kirka tas inn som en illustrasjon. Avkjørsler til kirka, bårehuset og midt på 
kirkegården tas inn i plankartet, og avkjørsler på nordsiden av fylkesvegen videreføres. Det er 
lagt inn feltnavn på alle vegformål. Frisiktlinjer er lagt inn etter N100. Her benyttes 
dimensjoneringsklasse H1. 

4. Transformatorkiosken skal beholdes og avsettes med hensynssone og egne bestemmelser om 
at det ikke skal etableres parkeringsplass der. Den nye transformatorkiosken som skal forsyne 
nye bygninger med 400 V skal få egne bestemmelser hvor det kreves effektbehov for hver 
enkelt bygg i prosjekteringen. 

5. Etablering av ny trafokiosk og fiberrør tas inn i planbeskrivelse og bør vurderes i 
byggesaksbehandlingen. 

6. Boligtomt som er markert som B2 er redusert i størrelse. 
7. Sti langs Straumen har fått formålet gang- sykkelvei har fått kode/navn i plankartet. 
8. Det foreslås å slå sammen B11 og B12 for å ta hensyn til terrassebygg på flere plan. Det 

innarbeides en liten del av B11 som tildeles til grunneier i nord, etter tidligere vedtak. 

 
 
Saksopplysninger 
I det aktuelle planområdet ligger to bebygde boligtomter lengst sør. Det ligger ca. 1 da i tilknytning til 
disse boligtomter, som brukes av eksisterende barnehage utenfor planområdet. De resterende 
bygninger innenfor planomriss tilhører eksisterende skole som er planlagt flyttet til ny lokasjon 
(ferdigstilles i 2018). De gamle skolebygninger skal rives, med unntak av den nyere delen sørøst på åsen 
som skal videreføres til leiligheter. Friområdet, busslomme, veier og gang- sykkelveier videreføres med 
noen mindre endringer. 
 
Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser direkte mot 
planområdet. Videre ligger planområdet litt under 1 kilometer fra Strømsnes, som har butikk, kafeer, 
helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er ca. 45 



minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget, som er et verna vassdrag med bestander 
av laks og sjøørret. Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, 
herunder fiske og fotturer. 
 
Området er i dag lett bebyggbart på forholdsvis flat terreng, ettersom området stort sett er bebygd og 
eksisterende bygninger skal rives. Det er allerede etablert adkomstvei og denne skal kun utbedres med 
hensyn til ny bebyggelse. 
 
Planbeskrivelse inneholder en nøyaktig beskrivelse av dagens forhold og nye tiltak for bruk av arealet 
etter vedtak av reguleringsplan. Det er tatt hensyn til viktige interesser og aktuelle tema som klima, 
barnas interesser, eksisterende fasiliteter i nærheten, samt natur og friluftsliv.  
 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på kommunens hjemmeside den 16.05.2017, og i 
Saltenposten. Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt den 18.05.2017 
Frist for innspill ble satt den 27.06.2017. 
 
Planen ble lagt ute til offentlig ettersyn i perioden 7.3.2018 – 22.4.2018 og i denne perioden er det også 
avhold folkemøte på biblioteket i Valnesfjord.  
 
Saksbehandlers vurdering 
Det er innkommet 12 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. Hver 
enkelt merknad er innført enten i sin helhet, eller som komprimert utdrag og deretter er det gjort en 
vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. Råd for likestilling av 
funksjonshemmede, Eldrerådet og Nordland Fylkeskommune hadde ingen vesentlige merknader til 
planforslaget. 
 
 
Valnesfjord Nærmiljøutvalg, 23.4.2018 
Vi finner det vanskelig å akseptere at Fauske kommune ikke vil utsette fristen ytterligere slik at vi får 
gjennomført et arbeidsseminar 26. mai. Seminaret ønskes gjennomført fordi det er et klart engasjement 
i Valnesfjord. Vi klarer ikke å planlegge og gjennomføre et arbeidsseminar innen 1. mai. 
 
Nærmiljøutvalget er av den oppfatningen at forslaget til ombygging av bygningsmassen for dagens 
ungdomstrinn kan bli bra pga. at bygget tenkes renovert til små leiligheter som kan leies eller eies av 
innbyggere med begrenset betalingsevne. Kommunen ønsker å ha tildelingsrett til en del av leilighetene. 
VNMU mener dette er en god løsning fordi vi ser det som et boligsosialt tiltak. Vi ønsker å spille inn 
viktigheten av å skape uformelle innen- og utendørs møteplasser for de framtidige beboere for å fremme 
trivsel. Og gjerne å opprettholde de møteplasser som allerede finnes for de forskjellige brukere som 
barnehageungene, andre barn og naboer. 
 
Dette er et utbyggingsprosjekt som krever mye bedre planlegging og utforming og et mer innovativt 
konsept. Vi anbefaler kommunen å invitere til begrenset nasjonal konkurranse for 
entreprenører/utbyggere slik at Valnesfjord får et resultat som styrker omdømmet til Fauske kommune, 
tar hensyn til den framtidige samfunnsutviklingen og dermed vil framstå som en omtenksom, innovativ 
og miljøbevisst kommune. By- og regionsforskningsinstituttet NIBR har kommet fram i sine rapporter 
«Bolig+» og «Boligpreferanser i distriktene» at framtiden krever fortetting og mer urbane trekk ved 
boligbygging, større andel 1-2 persons husholdninger og større hensyn til en økende andel eldre i 
samfunnet. 
 
Vi ønsker også at kommunen stiller krav til utbyggere ang. miljøvennlige byggematerialer, som for 
eksempel massivtre. Videre vil Nærmiljøutvalget vektlegge betydningen av god, framtidsrettet og 



landskapstilpasset arkitektur. Vi mener det vil være viktig å gjennomføre en prosess/et arbeidsseminar i 
Valnesfjord for kreative innspill og ivaretakelse av befolkningens engasjement. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Fauske kommune har signalisert gjennom media og vedtak, et klar intensjon om å realisere boliger på 
den gamle skoletomten i Valnesfjord. Fauske kommune oppfatter et sterkt lokalt engasjement, og 
ønsker om å påvirke hvordan dette arealet kan utvikles til en moderne og attraktivt bolig felt. 
Administrasjonen har vært i dialog med Husbanken, Fylkesmannen, arkitekter og andre aktører som 
kunne gi mer informasjon om fremtidsrettet boligbebyggelse og vellykkede prosjekter i Norge, som er 
relatert til dette prosjektet.  
 
Det har vært utfordrende å møte kravene som vil føre til ambisiøse og innovative løsninger, da det 
verken er avsatt penger til konsulenttjenester eller ytterlige utredninger som fører til en god balanse 
mellom nytenkning og akseptabel tomtepris. Det er også krevende å lage en plan som har ambisjon og 
innovasjon som hovedmål, uten å gi for mange føringer som utelukker boligetablering av personer i 
ulike etableringsfaser og tilsvarende økonomiske forutsetninger.  
 
Det er viktig å understreke at Fauske kommune har alle intensjoner om å sikre tilstrekkelig involvering 
av lokalsamfunnet, for å bestrebe oss å komme frem til en løsning som er til glede for en moderne 
fremtidsretta utvikling av Valnesfjord. Planen gir mulighet for innovative (og 
klimavennlige/miljøvennlige) løsninger, men utelukker ikke etablering av andre, mer tradisjonelle 
bygninger. Det er for eksempel mulig å slå sammen tomter for å muliggjøre etablering av 
flermannsboliger i terrasseform eller med mer urbane trekk. Dessuten gir planens bestemmelser ikke for 
mye styring i utseende av området, som gjør at utbyggerne kan få mer frihet i utvikling av området i tråd 
med fremtidens ambisjoner. 
 
Det et politisk og administrativt ønske om å ferdigstille planen før høsten 2018. Dersom det er mange 
personer som står i kø for å bygge bolig i Valnesfjord, slik som nærmiljøutvalget og kommunens 
administrasjon har registrert, er det viktig at kommunen prioriterer å tidlig ferdigstille en plan for 
gjennomføring av byggeklare boligtomter. Dermed sikrer vi at disse personene ikke velger å se etter 
andre lokaliteter, men heller får etablere seg i Valnesfjord innen 2-3 år. Dersom kommunen utsetter 
planvedtak og gjennomfører ønskede forslag til arkitektkonkurranse, vil det bli forsinkelser med minst 8 
mnd, og sannsynligvis lengre. Dessuten vil det ha store økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Statens vegvesen, 18.4.2018. 
Busslomme ved parkeringsplassen for skolen er tatt bort og nye er tegnet inn sør for kirka. Endringer av 
busslommer kan bare gjøres av kommunen etter avtale med Statens vegvesen som vegforvalter og 
fylkeskommunens samferdselsavdeling som styrer bussrutene. De to nye busslommer sør for kirka krever 
også at det blir bygd nye fortau som det ikke finnes finansiering til fra vår side. Vår konklusjon er at 
denne planen må endres ved at den tidligere regulerte busslommen fra skoleplanen må tas inn igjen og 
de to nye busslommene sør for kirka blir tatt ut. 
 
Nytt gangfelt kan ikke reguleres inn på reguleringsplaner da planene vedtas etter plan- og 
bygningsloven. Ved opprettelse av nye gangfelt på denne vegstrekningen er Statens vegvesen 
vedtaksmyndighet etter vegloven, etter nasjonale gangfeltkriterier og egne høringsrunder. Ved kirka er 
det inntegnet symbol for regulert gangfelt. Dette eksisterer ikke og symbolbruken må kommunen derfor 
fjerne fra reguleringsplankartet.  
 
Det mangler regulert avkjørsel både til kirka, bårehuset og midt på kirkegården. Avkjørsler på nordsiden 
av fylkesvegen videreføres som i reguleringsplanen fra 2016. 
 
Reguleringsnavn på vegarealer, annen veggrunn - tekniske anlegg og gangarealer, langs fylkesvegen 



mangler. Disse må kommunen påføre plankartet i henhold til Sosi-standarden og tilsvarende i 
bestemmelsene. 
 
Før det kan gjøres tiltak på veggrunn i tilknytning til fylkesvegen må tiltakene detaljplanlegges i henhold 
til vegnormalen N100, og Statens vegvesen må få planene til gjennomgang. I tillegg må det lages en 
gjennomføringsavtale med oss før slike tiltak kan gjøres. Disse punktene må medtas i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Busslomme mot nord endres som opprinnelig regulert i detaljregulering for Valnesfjord skole og 
flerbrukshall. Det er i dag en liten busslomme i parkeringsarealet til kirken/kirkegården i nærhet av 
garasjen. Dette er generelt en dårlig løsning å kombinere busslomme og parkering i samme formål. 
Dagens busslomme er heller ikke i tråd med kravene til utforming av busslomme i håndbok N100. 
Avkjørselen til parkeringen bør strammes opp for å oppnå bedre sikkerhet. 
 
I reguleringsplan for Rv80, gang/sykkelveg Ankjellsvingen - Valnesfjord Kirke er det regulert en 
busslomme rett vest for garasjen (54/12). Denne busslommen er nå forskjøvet lengre mot sør-vest for å 
tilfredsstille siktkravene i henhold til håndbok N100 med tanke på utkjøring fra SPA1. 
 
Indikert gangfelt ved kirka tas inn som en illustrasjon. Avkjørsler til kirka, bårehuset og midt på 
kirkegården er tatt inn i plankartet, og avkjørsler på nordsiden av fylkesvegen er videreført. Det er nå 
lagt inn feltnavn på alle vegformål. Frisiktlinjer er lagt inn etter N100. Her benyttes 
dimensjoneringsklasse H1. 
 
Indre Salten energi 8.3.20118 og 16.4.2018: 
Etter møte med avd. Plan og Utvikling ved Fauske kommune, ble det besluttet at Fauske kommune skal 
vurdere om dagens transformatorkiosk ved inngang underetasje ved dagens skole skal beholdes. Denne 
transformatorkiosken ligger under bakkenivå, så det kan ikke parkeres biler oppå denne da taket ikke er 
prosjektert for slik vekt. Denne er i dag strømforsyningen til all sivilbebyggelse i området, samt dagens 
skole. Hvis denne transformatorkiosken beholdes, skal den forsyne planlagte leiligheter i dagens skole 
med 230 V. 
 
Det er av planene regulert inn tomt for ny transformatorkiosk. Her vil det bli etablert ny 
transformatorkiosk som vil forsyne resterende ny regulert bygningsmasse med 400 V. Fauske kommune 
må her fremlegge et effektbehov (kW) for hvert enkelt bygg.  
 
Bredbånd: Det står i dag en fibernode i eksisterende transformatorkiosk. Tjenesteleverandør av 
tjenestene, samt eier av alt utstyr og materiell i fibernoden er Signals Bredbånd, så en eventuell flytting 
av trafokiosk vil også trigge en flytting av fibernoden med tilhørende utstyr. I dagens infrastruktur legger 
man ned fiberrør sammen med strømkablene, slik at alle skal få muligheten til å knytte seg på 
fiberbasert bredbånd. Man legger da fiberrør klart til vegg, så er det huseier som må bestille oppkobling 
hvis det er ønskelig. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Transformatorkiosken skal beholdes og avsettes med hensynssone og egne bestemmelser om at det 
ikke skal etableres parkeringsplass der. Den nye transformatorkiosken som skal forsyne nye bygninger 
med 400 V skal få egne bestemmelser hvor det kreves effektbehov for hver enkelt bygg i 
prosjekteringen. Dette kan da vurderes i byggesaksbehandlingen. 
 
Etablering av ny trafokiosk og fiberrør tas inn i planbeskrivelse og bør vurderes i 
byggesaksbehandlingen. 
 



Foreldrerådet i Valnesfjord barnehage 19.4.2018: 
Det er ønskelig at tomt B2 og B3 flyttes til annen del av området og at dette arealet skjermes fra 
utbygging slik at barnehagen og andre kan fortsette å bruke det. Dette området er i daglig bruk av 
barnehagen til ulike formål; små turer utenfor inngjerdet område, læringsarena i forhold til natur, 
matlaging på bålplassen etc. Området brukes også av andre utenfor barnehagens åpningstid, og det sies 
fra foreldrene at det å ha slike områder i umiddelbar nærhet er viktig for å kunne utnyttes som et 
lavterskel turmål.  
 
Ved å åpne en ny avdeling ved Valnesfjord barnehage fra i høst, pga stor søkning til barnehagen, vil det 
bli flere barn som skal benytte uteområdene. Vi ser at spesielt tilbudet til de minste allerede er redusert, 
da området som kaltes Trollskogen er blitt borte som følge av bygging av ny skole. For de minste er det å 
dra på turer til øvrige turmål uoverkommelig på grunn av avstand, og dette vil bli enda viktigere når det 
kommer to småbarnsavdelinger i barnehagen. Kommunen fronter å være Folkehelsekommune, og 
Valnesfjord barnehage er en del av «Robuste Saltenunga»-barnehagenettverket. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Boligtomt som er markert som B2 er redusert i størrelse. Grønnstrukturen, som inkluderer skogen, 
gapahuk, grillplassen og bakken nedenfor planlagte boligtomtene og ovenfor dagens parkeringsplass blir 
tatt vare på i planen og det tillates ingen tiltak som er i strid med formålet grønnstruktur. Rådmannen 
mener barnehagen vil ha tilstrekkelig med areal til lek og andre aktiviteter, også etter at vedtak av 
planen og utbygging av området er gjennomført. Fylkesmannen har ikke kommet med merknader til 
planen, og dette bekrefter vår vurdering at barnas interesser er ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Det 
vurderes at redusering av boligtomt B2 medfører at barnas interesser, samt friluftslivsinteresser 
generelt blir ivaretatt. 
 
 
FAU barnehage Valnesfjord 19.4.2018: 
Vi i FAU ved Valnesfjord barnehage har en del momenter vi ønsker å legge frem blant annet i forhold til å 
sikre barnehagens interesser i et eventuelt salg av skoletomten m.m.: 
SAK 1: Uteområder 

I dag benytter barnehagen området ovenfor dagens parkeringsplass mye for å kunne dra på små 
turer i nærområdet. Her er det opparbeidet grillplass, det benyttes til aking og de ferdes en del 
nede på og ved fotballbanen. FAU ønsker at det sikres at dette området fortsatt kan brukes fritt av 
barnehagen i fremtiden, aller helst ved at kommunen skiller ut dette området før et eventuelt salg 
av tomta. 

SAK 2: Sikring av barnas trygghet i plan-/salg-/byggeprosess. 
SAK 3: Ombygging kjeller. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Se kommentar/vurdering på innspill fra foreldrerådet i Valnesfjord barnehage. 
 
Sak 2 og 3 er ikke relevant i plansaken. Saken bør tas opp når tiltak skal gjennomføres etter planvedtak. 
 
Valnesfjord barnehage 22.4.2018: 
Ved omregulering av skoletomta blir Barnehagens bruk av nærområde påvirket. SU forventer at 
barnehagens interesser blir ivaretatt. Tomt B2 og B3 må flyttes eller fjernes slik at barnehagen fortsatt 
kan bruke området! I veldig mange år har barnehagen hatt akebakke, grillplass og referanseområde i 
dette området. Området er brukt både til frilek og pedagogiske opplegg. I forbindelse med at nyskola ble 
bygget mistet barnehagen det ene referanseområde sitt, Trollskogen. Nå er området ovenfor 
parkeringsplassen vår det eneste friarealet/skogområde som de minste kommer seg til. Fra høsten skal 
barnehagen øke med en til avdeling. Da blir det ekstra viktig å ha nær tilknytning til områder utenfor 
barnehagen. Det vises videre til hensynene i forbindelse med Rammeplan i barnehagen, prosjektet 



Robuste Saltenunger i Salten, godkjenning som helsefremmende barnehage, og sammenhengen mellom 
språk og motorikk. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Se kommentar/vurdering på innspill fra foreldrerådet i Valnesfjord barnehage. 
 
 
Roar Eikeland 15.4.2018: 

1. Planutkastet er framstilt på et kartgrunnlag som er høyst ufullstendig i og med at tilgrensende 
reguleringsplan for nye Valnesfjord skole ikke er vist. 

2. Den inntegnede «veien» til naustområdet er forvirrende og overflødig. Rettigheten som 
grunneiere etter sigende har til ferdsel til naustene kan utøves i eksisterende trase slik den 
ligger i terrenget. Foreslått naturområde hindrer ikke det. 

3. Sti langs Straumen bør erstattes av en gang-/sykkelvei, med tilstrekkelig bredde og standard til 
å kunne brøytes vinterstid. Planområdet bør vurderes utvidet, slik at gang-/sykkelveitrase vest 
eller øst for kunstgressbanen kan tas med og knytter Strømsnes og den nye skolen sammen. 

4. Mitt inntrykk er at Valnesfjordsamfunnet ønsker at Løkåsåsen skal utbygges på en raffinert, 
tett og tiltalende måte. Jeg støtter ideen at nærmiljøutvalget trommer sammen folk til en dag 
med høyttenkning og drøfting i nær framtid. 

5. Situasjonen bør passe for en regulering til boligformål i form av en flateplan, dvs uten 
tomtedeling og detaljer. En adkomstvei i nåværende trase bør føres direkte inn i et felles, 
underjordisk parkeringsanlegg (fjerner behovet for oppstillingsplass til ca 50 biler) omtrent 
under eksisterende (nordlige) skoleplass. P-anleggets tak kan gjerne være fundament for en 
relativt kompakt boligrekke med sørvestvendt hovedfasade, byggehøyde 2 etasjer. Gevinsten 
er et tryggere bomiljø, parkeringskomfort, arealbesparelse og mer gunstige stigningsforhold 
på veien. Planens boligareal deles i 3 (B1, B2-B7 og B8-B12). Internveier og kommunaltekniske 
anlegg prosjekteres/anlegges ikke som tilrettelegging. Utbyggingsaktører i markedet inviteres 
til å delta i en anbudsprosess hvor levering av utbyggingsutkast for ønsket delområde kreves 
levert, enten som en prekvalifisering i en videre konkurranse mellom flere, eller som grunnlag i 
seg selv for tildeling. Den foreslåtte modellen forutsetter at de foretrukne utbyggerne 
samarbeider om, og er ansvarlige for prosjektering av fellesanlegg (parkering, adkomstvei, 
vann- og avløpsanlegg, energi, renovasjon). 

6. Åsens høyeste partier tåler neppe bebyggelse i mer enn en etasje. Til gjengjeld gir dette 
muligheter for lys- og utsiktskvaliteter til leiligheter i B1, især ved evt. påbygging ev en etasje i 
høyden. 

7. Jeg tror at det ligger et potensial for boliger i flere plan i det skrånende terrenget i B10-B12 
uten at lys og utsikt tapes, kanskje en type terrassehus. Muligens kan platået søndre skoleplass 
(B2- B5) bearbeides til en lett skrånende flate som kan gi rom for boliger i to eller tre plan som i 
B10- B12. Det bør etter min vurdering etableres en byggegrense i tillegg til formålsgrensen 
bolignaturområde i skrenten mot banen for å forhindre skade på vegetasjonen ved 
tomtearbeider. 

8. Planutkastet legges til rette for bebyggelse i 2 etasjer og saltak i områdene B2-B7 med de 
foreslåtte verdiene for maksimal mønehøyde. Er dette intensjonen? Påbygging av en ekstra 
etasje i B1, hvor maksimal mønehøyde er foreslått til 34m, ser også ut til å gi rom for loft eller 
saltak med høyde ca. 4m til mønet. Med sin lengde på 40m vil det bevarte skolebygget i B1 bli 
skjemmende med en ufølsom og høy påbygging. En evt. påbygging behøver ikke være like 
«dyp» som det eksisterende bygget, med mindre det planlegges boenheter med orientering 
hver sin vei ut fra en sentral, innendørs «adkomstgate» i den nye etasjen. I så fall bør en 
tilstrebe å bryte opp det relativt store bygningsvolumet ved hjelp av inntrukne terrasser og 
veggliv samt vindusutforming og materialbruk. 

 



Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
1. Planforslagets kart skal ikke fremstilles med andre reguleringsplaner. Dette vil medføre 

forvirring for de som skal vurdere selve planområdet, inkl. bestemmelser. Tilgrensende 
reguleringsplan for Valnesfjord skole er ikke med i planforslaget da denne ikke er med i 
politisk saksbehandling. 

2. Det er valgt å ta inn veien til naustområdet for å synliggjøre veigrensene og muliggjøre evt. 
vedlikehold til de som bruker/eier veien. Det gjennomføres ingen endring i plankart. 

3. Sti langs Straumen har fått formålet gang- sykkelvei, men har beklageligvis ikke fått kode/navn 
i plankartet. Dette er rettet opp i og vil vises i vedlagte planforslag. Planen legger opp til 
tilknytning til friområdet i gjeldende plan og utvidelse av planen vil ikke være hensiktsmessig 
og kun medføre at planen må legges ut til høring på nytt. 

4. Se kommentar/vurdering til nærmiljøutvalgets innspill. 
5. Det er flere ulike måter å planlegge for boligutvikling og parkering i området. Dette gjelder for 

de fleste områder i plansammenheng. Planforslaget som foreligger er utarbeidet etter 
kommunens budsjett og fremtidige evne til å bygge ut området. Endring av planen etter det 
som Eikeland forslår vil være vesentlige endringer med merkostnader og forsinke vedtak, 
utbygging og dermed etablering for de som ønsker dette i det nærmeste fremtid. Se videre 
vurdering og kommentar på nærmiljøutvalgets innspill. 

6. Ingen kommentar. 
7. Boliger på flere plan i B10-B12 vil medføre økt byggehøyde. Imidlertid kan skjemmende 

byggehøyde forebygges ved å ta inn krav om nedtrapping og terrassebygg i bestemmelser. Det 
foreslås å slå sammen B11 og B12 for å ta hensyn til dette. Det vil også ha fordel da det er 
kommet inn en påminnelse fra en grunneier/nabo om et vedtak at han har fått tilsagn på en 
liten del av B11. Dette er nå innarbeidet i planen. Se plankart og bestemmelser for nytt 
forslag. Å inkludere en byggegrense i tillegg til formålsgrensen bolig vil ikke ha merverdi og 
heller ikke forbygge eventuelle skader på grønnstrukturen nedenfor boligtomtene. 
Byggegrenser har som formål å unngå etablering av bygninger, ikke byggearbeid. Ved 
gjennomføring av tiltak i tråd med boligformål og bestemmelser skal det tas hensyn til 
grønnstrukturen og eventuelle skader skal erstattes/rettes opp av ansvarlige/tiltakshaver. 

8. Planen som foreligger er laget med intensjoner som kommer frem av bestemmelser og 
plankartet. Bestemmelser vurderes å være hensynsfull etter terrengets form og høydekoter. 
Område B1 legger til rette for ulike muligheter og utbygging av området skal ikke begrenses 
for mye gjennom planbestemmelser. Bestemmelse § 3.2 skal brukes av byggesaksbehandler 
for å unngå at skolebygget i B1 blir skjemmende med en ufølsom påbygging. Det er opp til 
utbygger å velge form og utseende som passer best i terrenget og omgivelsen, og som er i tråd 
med gjeldende bestemmelser og andre retningslinjer/lover. 

 
Anita Løkås og Jan Skoglund 20.4.2018: 
Som nærmeste nabo til Bjørkåsveien har vi gjennom årene vært vitne til mange farlige 
situasjon på vinterstid i selve bakken opp mot Løkåsåsen (skola). Det er en bratt bakke, hvor 
det til tider er dårlig vedlikehold på vinteren. Dette medfører at biler som skal opp bakken 
må ha ekstra fart, hvorpå de ikke alltid kommer seg opp på toppen av bakken. Dette 
medfører at de kommer i retur ned bakken, baklengs, uten kontroll på kjøretøyet. Flere 
ganger har det kommet biler gjennom gjerdet og inn i hagen vår (og nabo på 56/17). Dette 
medfører en stor risiko for våre og andres barn som oppholder seg på egen tomt og langs 
Bjørkåsveien, særlig nå når trafikkmengden kommer til å øke betraktelig. Håper med dette at 
sikkerheten på og langs veien blir vektlagt, og at det stilles sterke krav til vedlikehold og i 
forhold til at farten langs vegen må holdes nede, f.eks med fartsdumper e.l. Det bør også 
vurderes om det er mulig å gjøre stigningen slakere slik at man slipper overnevnte 
problemer på vinteren. 
 



Vi vil også be om at gatelysene i Bjørkåsveien blir oppgradert, da dagens gatelys gir svært 
dårlig lys og til tider er mørke. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Veien som er innregulert (og som også har vært innregulert i gjeldende plan for bla.a. Bjørkåsveien) er 
tegnet etter dagens krav, og en eventuell utbygging av området etter vedtak medfører at dagens vei må 
oppgraderes. Dette må tas inn i prosjekteringen før boliger kan etableres i feltet. 
 
Kirsti Andersen 5.4.2018: 
Har vært på møte nå i kveld i Valnesfjord. Er aktuelt som mitt neste bosted, da det nok kan bli et 
spennende prosjekt. Kanskje litt tidlig, men som handikappet regner jeg med heis i leilighetsbygg med 
flere etg. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Det er tatt inn følgende i bestemmelser §4.4: «Det tillates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske 
anlegg på inntil 1,5 meter over tillatt mønehøyde på inntil 15 % av takflaten. Slike tilbygg skal ha en god 
tilpasning og god visuell kvalitet.» I tillegg skal bygningen bygges etter TEK17, som har mange ulike 
bestemmelser om universell utforming. Dermed vurderes det at innspillet er ivaretatt i planen. 
 
Innspill etter folkemøte 5.4.2018: 
Det var avholdt folkemøte i Valnesfjord i anledning planforslaget som var på høring. Det møtte ca 40 stk, 
det var et godt folkemøte med en god debatt om fremtidig utvikling av Valnesfjord.   
I etterkant av møtet er det kommet inn noen innspill som omhandler reguleringsplan.  
Valnesfjord barnehage, Kirsti Andersen, Roar Eikeland og Valnesfjord Nærmiljøutvalg, innspillene til 
disse er kommentert i saken.  
I debatten ble spørsmål om hustyper og at det ikke må bli et fåtall eneboliger –  
Svar: plan er det lagt opp til fler mannsboliger, rekkehus, samt at det også er åpent for terrassebolig.  
Det ble stilt spørsmål om de gamle bygningene skulle rives og av hvem og hva med infrastruktur –  
Svar: Fauske kommune vil gå inn å rive det gamle skolebygget, men ungdomsskole bygget vil stå igjen. 
Fauske kommune vil også opparbeide infrastruktur så som vei, vann og avløp. Tomtene vil bli solgt til 
selvkostprinsippet.  
Kan plan skape konflikter med nærliggende gårdbrukere. 
Svar: Slik plan er utformet skal det ikke skape noe form for konflikter med nærliggende gårdbrukere. Det 
er ikke kommet inn innspill fra noen gårdbrukere på at det vil skape konflikt opp mot landbruket. 
Øvrig kom det frem at det må bli en blanding mellom unge, eldre etc..ingen særgrupper og at det er 
positivt at kommunene etablerer noen tilvisningslgh i det bygget som blir igjen. Valnesfjord 
Nærmiljøutvalg ønsket å få utsatt frist for å få til et arbeidsseminar i forbindelse med planarbeidet. 
Svar: Slik som plan er utarbeidet vil det gi en bra miks av unge og eldre, det åpnes jo også for 
generasjonsboliger for de som ønsker det. Det vil også bli noen tilvisningslgh som Fauske kommune skal 
disponere. Nærmiljøutvalget har etter møtet sendt en forespørsel om utsettelse, det er kommentert i 
innledningen av saksdokumentet.  
 
 
 
Konklusjon 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av 
området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen.  
 
Med de gjennomførte endringer etter innspill som kom i høringsperioden, ivaretar planen de viktigste 
interesser i området, og åpner kommunen for boligetablering etter behov.   
 



Planområdet er i tråd med Fauske kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en 
folkehelsekommune der alle trives. Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med 
overordnede mål, tilbys varierte og attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, 
vekst i folketall, samt gode tjenester i direkte nærhet av boligområdet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Lill Anita Løkås / Jan Skoglund 

Bjørkåsveien 10 

8215 VALNESFJORD                                                                                      Valnesfjord 20.04.2018 

 

Fauske kommune 

8200 FAUSKE 

 

Innspill vedrørende reguleringsplan for Løkåsåsen. 

Som nærmeste nabo til Bjørkåsveien har vi gjennom årene vært vitne til mange farlige 

situasjon på vinterstid i selve bakken opp mot Løkåsåsen (skola). Det er en bratt bakke, hvor 

det til tider er dårlig vedlikehold på vinteren. Dette medfører at biler som skal opp bakken 

må ha ekstra fart, hvorpå de ikke alltid kommer seg opp på toppen av bakken. Dette 

medfører at de kommer i retur ned bakken, baklengs, uten kontroll på kjøretøyet. Flere 

ganger har det kommet biler gjennom gjerdet og inn i hagen vår (og nabo på 56/17). Dette 

medfører en stor risiko for våre og andres barn som oppholder seg på egen tomt og langs 

Bjørkåsveien, særlig nå når trafikkmengden kommer til å øke betraktelig. Håper med dette at 

sikkerheten på og langs veien blir vektlagt, og at det stilles sterke krav til vedlikehold og i 

forhold til at farten langs vegen må holdes nede, f.eks med fartsdumper e.l. Det bør også 

vurderes om det er mulig å gjøre stigningen slakere slik at man slipper overnevnte 

problemer på vinteren.  

Vi vil også be om at gatelysene i Bjørkåsveien blir oppgradert, da dagens gatelys gir svært 

dårlig lys og til tider er mørke.  

 

Lill Anita Løkås og Jan Skoglund 

Lisbeth og Roger Løkås 
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Høring - Planforslag detaljregulering Løkåsåsen 

Skriv innspill 

her: 

Innspill fra foreldrerådet i Valnesfjord barnehage gjeldende «Planforslag 

detaljregulering Løkåsåsen» 

 

Foreldrene i Valnesfjord barnehage ønsker å komme med følgende innspill: 

Det er ønskelig at tomt B2 og B3 flyttes til annen del av området og at dette 

arealet skjermes fra utbygging slik at barnehagen og andre kan fortsette å 

bruke det. Dette området er i daglig bruk av barnehagen til ulike formål; små 

turer utenfor inngjerdet område, læringsarena i forhold til natur, matlaging på 

bålplassen etc. Området brukes også av andre utenfor barnehagens 

åpningstid, og det sies fra foreldrene at det å ha slike områder i umiddelbar 

nærhet er viktig for å kunne utnyttes som et lavterskel turmål. Gode vaner i 

forhold til friluftsliv læres tidlig, og dette vil på sikt føre med seg gode 

helsevaner og føre til bedre folkehelse. Videre er slike turmål med på å 

utvikle stedstilknytning i forhold til eget nærmiljø.  

Vi forstår det slik at det på grunn av stor søkning til barnehagen vil være 

nødvendig å åpne en ny avdeling ved Valnesfjord barnehage fra i høst. Dette 

vil medføre at det blir flere barn som skal benytte uteområdene. Vi ser at 

spesielt tilbudet til de minste allerede er redusert, da området som kaltes 

Trollskogen er blitt borte som følge av bygging av ny skole. For de minste er 

det å dra på turer til øvrige turmål uoverkommelig på grunn av avstand, og 

dette vil bli enda viktigere når det kommer to småbarnsavdelinger i 

barnehagen. Fra høsten vil barnehagen ha 20 barn under 3 år, mange av disse 

bare 1 år gamle. Det å ikke ha tilgjengelige turmål for disse barna vil etter 

vårt syn forringe kvaliteten på tilbudet som gis i barnehagen. Kommunen 

fronter å være Folkehelsekommune, og Valnesfjord barnehage er en del av 

«Robuste Saltenunga»-barnehagenettverket. Her er blant annet muligheten til 

matlaging ute vektlagt, noe grillplassen også brukes til. Det er dokumentert at 

lek i skog og kupert terreng er bra for barns motoriske og kognitive utvikling, 

og dette området er gull verdt i så måte. Også for å få optimal språklæring er 

motorisk utvikling og motoriske utfordringer viktig.  

Det å ha mulighet til å ta barna med på små turer i mindre grupper utenfor det 

inngjerdete området fremmer sosialisering, forebygger mobbing og 

stimulerer fantasi og annen type lek enn den som finner sted der barna har 

leker og lekeapparater tilgjengelig. Det er også viktig at ungene får mulighet 

til å kjenne på friheten i å være utenfor gjerdet i barnehagen, og disse små 

turene er viktige, da tid og kapasitet i barnehagen ikke alltid er slik at det er 

mulig med lange turer. Spesielt for de minste, som ennå sover på dagtid, blir 

det utfordrende å få til.  



Også i den nye rammeplanen legges det vekt på mange av disse momentene, 

og vi tenker at kommunen som arbeidsgiver for sine barnehageansatte, og 

tjenesteyter til barn og foreldre bør gjøre sitt for å legge til rette for å nå disse 

målene på best mulig måte.  

Ditt navn Mona Wiik 

Din e-post 

adresse/adresse 

m-i-wiik@hotmail.com  

Cat 143912 

Id 6080008 

Cpformid 16341 
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Fra: Jan Johansen <jan.johansen@isenergi.no>
Sendt: mandag 16. april 2018 08:27
Til: Renee Normann
Kopi: Hugo Svartsund
Emne: Løkåsåsen

Hei.

Etter møte med avd. Plan og Utvikling ved Fauske kommune, ble det besluttet at Fauske kommune skal
vurdere om dagens transformatorkiosk ved inngang underetasje ved dagens skole skal beholdes.
Denne transformatorkiosken ligger under bakkenivå, så det kan ikke parkeres biler oppå denne da taket
ikke er prosjektert for slik vekt. Denne er i dag strømforsyningen til a ll sivilbebyggelse i området, samt
dagens skole.

Hvis denne transformatorkiosken beholdes, skal den forsyne planlagte leiligheter i dagens skole med 230
V.

Det er av planene regulert inn tomt for ny transformatorkiosk. Her vil det bli etablert ny
transfo rmatorkiosk som vil forsyne resterende ny regulert bygningsmasse med 400 V.
Fauske kommune må her fremlegge et effektbehov (kW) for hvert enkelt bygg.

Bredbånd: Det står i dag en fibernode i eksisterende transformatorkiosk. Tjenesteleverandør av
tjenesten e, samt eier av alt utstyr og materiell i fibernoden er Signals Bredbånd, så en eventuell flytting
av trafokiosk vil også trigge en flytting av fibernoden med tilhørende utstyr.
I dagens infrastruktur legger man ned fiberrør sammen med strømkablene, slik at alle skal få muligheten
til å knytte seg på fiberbasert bredbånd. Man legger da fiberrør klart til vegg, så er det huseier som må
bestille oppkobling hvis det er ønskelig.

Jan Johansen
Daglig leder

Telefon: +47 416 14 388
E - post: jan.johansen@isenergi.no
www.isenergi.no
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Høring - Planforslag detaljregulering Løkåsåsen 

Skriv innspill 

her: 

Dette innspillet har også gått som eget brev til diverse instanser i Fauske 

kommune, men legger det som innspill direkte på saken også, på vegne av 

FAU i Valnesfjord barnehage: 

 

Vi i FAU ved Valnesfjord barnehage har en del momenter vi ønsker å legge 

frem blant annet i forhold til å sikre barnehagens interesser i et eventuelt salg 

av skoletomten m.m.: 

SAK 1: Uteområder 

SAK 2: Sikring av barnas trygghet i plan-/salg-/byggeprosess 

SAK 3: Ombygging kjeller 

 

SAK 1: Sikring av barnehagens tilgang til uteområder utenfor inngjerdet 

område 

Vi forstår det slik at det på grunn av stor søkning til barnehagen vil være 

nødvendig å åpne en ny avdeling ved Valnesfjord barnehage. Dette vil 

medføre at det blir flere barn som skal benytte uteområdene. I dag benytter 

barnehagen området ovenfor dagens parkeringsplass mye for å kunne dra på 

små turer i nærområdet. Her er det opparbeidet grillplass, det benyttes til 

aking og de ferdes en del nede på og ved fotballbanen. FAU ønsker at det 

sikres at dette området fortsatt kan brukes fritt av barnehagen i fremtiden, 

aller helst ved at kommunen skiller ut dette området før et eventuelt salg av 

tomta. Vi ser at tilbudet til de minste allerede er redusert, da området som 

kaltes Trollskogen er blitt borte som følge av bygging av ny skole. For de 

minste er det å dra på turer til øvrige turmål uoverkommelig på grunn av 

avstand, og dette vil bli enda mer viktig når det kommer to 

småbarnsavdelinger i barnehagen. Kommunen fronter å være 

Folkehelsekommune, og Valnesfjord barnehage er en del av «Robuste 

Saltenunga»-barnehagenettverket. Da tenker vi at det må tenkes tanker som 

sikrer dette for alle aldersgrupper i barnehagen videre. Det er dokumentert at 

lek i skog og kupert terreng er bra for barns motoriske og kognitive utvikling, 

og dette området er gull verdt i så måte.  

 

SAK 2: Ivaretakelse av barnehagens sikkerhet i byggeprosess og videre 

Vi i FAU er opptatt av at barna har trygge omgivelser i barnehagen. Vi vil 

påpeke viktigheten av at dette blir ivaretatt også i salg- og byggeprosess der 

en eventuell privat byggherre kommer inn. Vi opplever at prosessen og 

samarbeidet mellom barnehage og byggherre på nyskolen har fungert veldig 

bra, og håper det samme vil være tilfelle når skoletomta skal omdisponeres. 



Vi tenker at det må kommuniseres til en kjøper av tomta at det er utfordringer 

knyttet til nærheten til barnehagen og skolen. Videre er adkomst til 

eventuelle leiligheter på tomta et spørsmål. Vi i FAU kommer ikke til å godta 

at ferdsel opp til området skal foregå forbi både skole og barnehage, og 

forutsetter at det anlegges vei til området et annet sted. Vi må sette barnas 

trygghet først, og dette må avklares og sikres med eventuelle involvert 

grunneiere før salg.  

 

SAK 3: Oppussing/ombygging av kjeller til bruk som avdeling 

Vi vet at kommunens økonomiske situasjon er utfordrende, og tillater oss 

derfor å komme med et forslag som vi tenker vil redusere utgiftene i 

forbindelse med å tilrettelegge lokalene til bruk som ny avdeling i 

Valnesfjord barnehage. Det må sørges for varme i gulv, og lokalet må deles 

opp slik at det blir hensiktsmessig for barnehagen, samt at det må være et 

ventilasjonsanlegg som er i henhold til dagens standard. Mye av arealet i 

nåværende ungdomsklubb kan brukes slik det er i dag med minimale 

tilpasninger, slik som gang/garderobe, toaletter og kjøkken. Dersom 

ungdomsklubben flyttes til de ledige lokalene i Helse- og sosialsenteret 

(nåværende bibliotek, som skal inn i nyskolen) trengs det ingen videre 

ombygging i barnehagens kjeller. Vi tenker at lokalene i Helse og 

sosialsenteret lettere kan tilpasses bruk av både ungdomsklubb, 

pensjonistforening, nærmiljøutvalg, videre drift av Hornmusikkens 

møsbrømlefsekafe etc. og at man dermed får mer igjen for pengene enn man 

gjør dersom man bygger om lokalene i barnehagen til videre bruk kun for 

ungdomsklubben. 

 

Vi håper at FAU blir hørt i disse sakene og ønsker svar fra Fauske kommune 

i hvordan dette ses løst. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Mona Wiik 

Leder FAU Valnesfjord barnehage 
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Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: torsdag 5. april 2018 21:00 
Til: Renee Normann 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2116100 
Vedlegg: reply20180405210009.xml 
 

Høring - Planforslag detaljregulering Løkåsåsen 

Skriv innspill her: Har vært på møte nå i kveld i Valnesfjord. Er aktuelt som mitt neste bosted, 
da det nok kan bli et spennende prosjekt. Kanskje litt tidlig, men som 
handikappet regner jeg med heis i leilighetsbygg med flere etg. 

Ditt navn Kirsti Andersen  
Din e-post 
adresse/adresse 

kirande2@online.no  
  
Cat 143912 
Id 6080008 
Cpformid 16341 
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Fra 

Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Valnesfjord; 23.04.18 

 

Til 

Fauske kommune 

Avd. Plan- og utvikling 

Postboks 93 

8201 Fauske 

 

 

Henvendelse ang. Planforslag 

reguleringsforslag Løkåsåsen, 

Valnesfjord 

Mange takk for raskt svar på vår henvendelse fra 17.april 2018 angående vårt ønske om å 

utsette høringsfristen. 

Vi finner det vanskelig å akseptere at Fauske kommune ikke vil utsette fristen ytterligere slik 

at vi får gjennomført et arbeidsseminar 26.mai. Seminaret ønskes gjennomført fordi det er et 

klart engasjement i Valnesfjord som ble vist på folkemøtet som til tross for kort varsel var 

godt besøkt. Innbyggerne må få anledning til å bidra til utformingen av innspillet til 

høringsforslaget. Vi klarer ikke å planlegge og gjennomføre et arbeidsseminar innen 1.mai. 

Hvis kommunen holder fast ved fristen 1.mai, fratar kommunen Valnesfjord muligheten til å 

påvirke utformingen av Saltens fineste utbyggingsområde slik at resultatet framstår som 

framtidsrettet. Kommunen gir inntrykk av at engasjement fra befolkningen ikke er ønsket. 

Vår oppsummering av våre tanker til forslaget er følgende: 

Nærmiljøutvalget er av den oppfatningen at forslaget til ombygging av bygningsmassen for 

dagens ungdomstrinn kan bli bra pga. at bygget tenkes renovert til små leiligheter som kan 



 

leies eller eies av innbyggere med begrenset betalingsevne. Kommunen ønsker å ha 

tildelingsrett til en del av leilighetene. VNMU mener dette er en god løsning fordi vi ser det 

som et boligsosialt tiltak. Vi ønsker å spille inn viktigheten av å skape uformelle innen- og 

utendørs møteplasser for de framtidige beboere for å fremme trivsel. Og gjerne å opprettholde 

de møteplasser som allerede finnes for de forskjellige brukere som barnehageungene, andre 

barn og naboer. 

For den øvrige delen av Løkåsåsen mener vi at planforslaget bør revideres. Området er et av 

Saltens mest attraktive utbyggingsområder. Med skole, flerbrukshall, barnehage, idrettsbane 

og turveier innen avstand på 100 meter, panoramautsikt mot fjorden og fjellene, gangavstand 

til butikk, kafé, bistro, buss- og togstasjon er dette et utbyggingsprosjekt som krever mye 

bedre planlegging og utforming og et mer innovativt konsept. Vi anbefaler kommunen å 

invitere til begrenset nasjonal konkurranse for entreprenører/utbyggere slik at Valnesfjord får 

et resultat som styrker omdømmet til Fauske kommune, tar hensyn til den framtidige 

samfunnsutviklingen og dermed vil framstå som en omtenksom, innovativ og miljøbevisst 

kommune. By- og regionsforskningsinstituttet NIBR har kommet fram i sine rapporter 

«Bolig+» og «Boligpreferanser i distriktene» at framtiden krever fortetting og mer urbane 

trekk ved boligbygging, større andel 1-2 persons husholdninger og større hensyn til en økende 

andel eldre i samfunnet. 

Vi ønsker også at kommunen stiller krav til utbyggere ang. miljøvennlige byggematerialer, 

som for eksempel massivtre. Videre vil Nærmiljøutvalget vektlegge betydningen av god, 

framtidsrettet og landskapstilpasset arkitektur. 

Vi mener det vil være viktig å gjennomføre en prosess/et arbeidsseminar i Valnesfjord for 

kreative innspill og ivaretakelse av befolkningens engasjement. 

I denne sammenheng vil hastverk være lastverk! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Melanie Merz 

Leder VNMU 
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Fra: Roar Eikeland <roareikeland@hotmail.com> 
Sendt: søndag 15. april 2018 18.56 
Til: Postmottak 
Emne: Merknader til reguleringsutkast for Løkåsåsen, Valnesfjord. 
 
Som engasjert Valnesfjerding ønsker jeg å komme med synspunkter til foreliggende utkast til 
Reguleringsplan for Løkåsåsen. 
 
Først noen ulike merknader til planframstillinga: 

1. Planutkastet er framstilt på et kartgrunnlag som er høyst ufullstendig i og med at tilgrensende 
reguleringsplan for nye Valnesfjord skole ikke er vist. Omriss av skolebygninger, flerbrukshall og 
trafikkanlegg kunne som et alternativ vært tegnet inn. Denne mangelen svekker forståelsen og 
bedømningen av planutkastet for Løkåsåsen. 
Dersom det foreligger vedtatt regulering for flere tilgrensende områder, bør også innholdet i 
disse tegnes inn på plankartet som er på høring. 

2. Den inntegnede «veien» til naustområdet er ikke bare forvirrende, men jeg anser den som 
overflødig. Rettigheten som grunneiere etter sigende har til ferdsel til naustene, kan utøves i 
eksisterende trase slik den ligger i terrenget. Foreslått naturområde hindrer ikke det. 

3. Mitt syn er at sti langs straumen bør erstattes av en gang-/sykkelvei (med tilstrekkelig bredde og 
standard til å kunne brøytes vinterstid). Sammenhengende gang-/sykkelvei bør knytte Strømsnes 
og den nye skolen sammen, selv om Trivselsveien har gang-/sykkelvei. Planområdet bør vurderes 
utvidet slik at gang-/sykkelveitrase vest for kunstgressbanen kan tas med (eller om det er 
kontroversielt, øst for kunstgressbanen). Tiltaket vil ha stor verdi for skolebarn og folk flest i tur- 
og trivselssammenheng. 
 

Til planutkastets tilrettelegging for boliger: 
4. Mitt inntrykk er at Valnesfjordsamfunnet ønsker at Løkåsåsen skal utbygges på en raffinert, tett 

og tiltalende måte – et mål som ikke nås uten særskilte grep mht plan og 
organisering/realisering. Det har vært foreslått at nærmiljøutvalget trommer sammen folk til en 
dag med høyttenkning og drøfting i  nær framtid. Jeg støtter ideen. 

5. Etter mitt syn er kommunens tilnærming for tradisjonsbundet til å passe for Løkåsåsen. 
Situasjonen bør passe for en regulering til boligformål i form av en flateplan, dvs uten 
tomtedeling og detaljer. I tillegg ser jeg for meg at en adkomstvei i nåværende trase og et felles, 
underjordisk parkeringsanlegg inntegnes. Det øvrige som trengs av rammer, fastlegges i 
betemmelser til planen. 
Grovt sett bør, etter mitt syn, feltets adkomstvei føres direkte inn i et p-anlegg omtrent under 
eksisterende (nordlige) skoleplass, kapasitet f.eks. 50 biler, areal ca. 1100m2 inkl. 
manøvreringsareal. Veiens stigningsforhold endres med dette til det bedre. En ikke uvesentlig 
gevinst! 
Planens boligareal deles i 3 (B1, B2-B7 og B8-B12). Internveier og kommunaltekniske anlegg 
prosjekteres ikke/anlegges ikke som tilrettelegging. 
Utbyggingsaktører i markedet inviteres til å delta i en anbudsprosess hvor levering av 
utbyggingsutkast for ønsket delområde kreves levert, enten som en prekvalifisering i en videre 
konkurranse mellom flere, eller som grunnlag i seg selv for tildeling. Reguleringsplanens 
bestemmelser/rammer skal ligge til grunn. Økonomiske forhold trenger en grundigere 
gjennomtenkning hva gjelder erverv av grunn. I en seinere fase vil utbyggingsavtaler mellom 
kommunen og utbygger være avgjørende for det endelige resultatet av bestrebelsene. Dersom 
idefasen frambringer gode løsninger som ikke hjemles av reguleringsplanens bestemmelser, men 



som ønskes realisert, bør det normalt være tilstrekkelig å behandle nye rammer som mindre 
vesentlige reguleringsendringer etter høring/informasjon til berørte. 

6. Den foreslåtte modellen forutsetter at de foretrukne utbyggerne samarbeider om, og er 
ansvarlige for prosjektering av    fellesanlegg (parkering, adkomstvei, vann- og avløpsanlegg, 
energi, renovasjon). Slik vil bebyggelse og tekniske anlegg bli optimalt samstemt, i motsetning til 
hva som blir tilfelle ved tidlig kommunal prosjektering og utbygging. 

7. Felles underjordisk p-anlegg fjerner behovet for oppstillingsplass for opptil ca.50 biler blant 
boligene. Gevinsten er et tryggere bomiljø, parkeringskomfort, arealbesparelse og gunstigere 
stigningsforhold på veien. P-anleggets tak kan gjerne være fundament for en relativt kompakt 
boligrekke med sørvestvendt hovedfasade, byggehøyde 2 etasjer. 

8. Et mål i tildelingsprosessen bør være å utvikle gode, varierte og økonomiske boliger 
skreddersydd for Løkåsåsens beliggenhet, orientering og topografi; gjerne nyskapende løsninger 
basert på funksjonalitet, ivaretakelse av lys- og utsiktskvaliteter, tett/lav-utforming som ikke 
utfordrer synsinntrykket for sterkt. Åsens høyeste partier tåler neppe bebyggelse i mer enn en 
etasje. Til gjengjeld gir dette muligheter for lys- og utsiktskvaliteter til leiligheter i B1, især ved 
evt. påbygging ev en etasje i høyden. 

9. Jeg tror at det ligger et potensial for boliger i flere plan i det skrånende terrenget i B10-B12 uten 
at lys og utsikt tapes, kanskje en type terrassehus. Muligens kan platået søndre skoleplass (B2-
B5)  bearbeides til en lett skrånende flate som kan gi rom for boliger i to eller tre plan som i B10-
B12. Det bør etter min vurdering etableres en byggegrense i tillegg til formålsgrensen bolig-
naturområde i skrenten mot banen for å forhindre skade på vegetasjonen ved tomtearbeider. 

10. Byggehøyde. Planutkastet legger til rette for bebyggelse i 2 etasjer og saltak i områdene B2-B7 
med de foreslåtte verdiene for maksimal mønehøyde. Er dette intensjonen? Påbygging av en 
ekstra etasje i B1, hvor maksimal mønehøyde er foreslått til 34m, ser også ut til å gi rom for loft 
(innredet?) eller saltak med høyde ca. 4m til mønet. Med sin lengde på 40m kan ikke det bevarte 
skolebygget i B1 få en ufølsom og høy påbygging uten å bli skjemmende. En evt. påbygging 
behøver ikke nødvendigvis gjøres like «dyp» som det eksisterende bygget er (ca. 19m). Verken 
byggets ytre framtoning eller nye leiligheter er tjent med 19m dybde fra fasade til fasade, med 
mindre det planlegges boenheter med orientering hver sin vei ut fra en sentral, innendørs 
«adkomstgate» i den nye etasjen. I så fall bør en tilstrebe å bryte opp det relativt store 
bygningsvolumet ved hjelp av inntrukne terrasser og veggliv samt vindusutforming og 
materialbruk. 

 
Vennlig hilsen  
Roar Eikeland 
(Kalnesveien 10, 8215 Valnesfjord) 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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Dato:  16.04.2018 
Vår ref.: 18/5921 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Planforslag til Løkåsåsen reguleringsplan 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 015/18, har i møte 11.04.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til planforslaget til 
Løkåsåsen reguleringsplan.  
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Dagfinn Stavdal / 97565735 17/69531-4 18/3879 18.04.2018 

     

      

Uttalelse til detaljreguleringsplan for Løkåsåsen 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 07.03.2018.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Planområdet ligger på Løkåsåsen like sør for Straumsnes i Valnesfjord. Formålet med 

reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 

lekeplass, kjøreveg, friområde, gang- og sykkelveg, fortau, atkomster og parkering. 

 

Vår vurdering: 

Det skal legges til rette for mellom 22-40 nye boenheter på Løkåsåsen der det tidligere er 

regulert til offentlig bygg – undervisning. Vi har ingen merknader til den endrede 

arealbruken så lenge kjøreatkomster, samt gang- og sykkelveger eller fortau ivaretar myke 

trafikanter på en sikker måte. 

 

Planområdet omfatter deler av fylkesveg 530 som vi forvalter på vegne av fylkeskommunen.  

Deler av fv. 530 er regulert gjennom eldre reguleringsplaner, senest gjennom 

reguleringsplanen Valnesfjord skole og flerbrukshall fra 2016. Vi har gitt merknader til 

samme planendringer i 2018 til planen for Valnesfjord skole som også kommer på nytt i 

denne reguleringsplanen. Dette virker uryddig i plansammenheng. 
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Reguleringstekniske mangler/feil: 

 

Busslommer: 

Busslomme ved parkeringsplassen for skolen er tatt bort og nye er tegnet inn sør for kirka. 

Endringer av busslommer kan bare gjøres av kommunen etter avtale med Statens vegvesen 

som vegforvalter og fylkeskommunens samferdselsavdeling som styrer bussrutene. Vi kan 

ikke se at kommunen har vært i noen dialog med oss eller med samferdselsavdelingen. Det 

er heller ikke redegjort for hvorfor busslommene er flyttet. De to nye busslommer sør for 

kirka krever også at det blir bygd nye fortau som det ikke finnes finansiering til fra vår side. 

Vår konklusjon er at denne planen må endres ved at den tidligere regulerte busslommen fra 

skoleplanen må tas inn igjen og de to nye busslommene sør for kirka blir tatt ut. 

 

Regulert gangfelt: 

Nytt gangfelt kan ikke reguleres inn på reguleringsplaner da planene vedtas etter plan- og 

bygningsloven. Ved opprettelse av nye gangfelt på denne vegstrekningen er Statens 

vegvesen vedtaksmyndighet etter vegloven, etter nasjonale gangfeltkriterier og egne 

høringsrunder. 

 

Ved kirka er det inntegnet symbol for regulert gangfelt. Dette eksisterer ikke og 

symbolbruken må kommunen derfor fjerne fra reguleringsplankartet. 

 

Avkjørsler fra fv. 530: 

Det mangler regulert avkjørsel både til kirka, bårehuset og midt på kirkegården. Avkjørsler 

på nordsiden av fylkesvegen videreføres som i reguleringsplanen fra 2016. 

 

Vegareal uten påskrift: 

Reguleringsnavn på vegarealer, annen veggrunn - tekniske anlegg og gangarealer, langs 

fylkesvegen mangler. Disse må kommunen påføre plankartet i henhold til Sosi-standarden 

og tilsvarende i bestemmelsene.  

 

Supplerende reguleringsbestemmelser: 

Før det kan gjøres tiltak på veggrunn i tilknytning til fylkesvegen må tiltakene 

detaljplanlegges i henhold til vegnormalen N100, og Statens vegvesen må få planene til 

gjennomgang. I tillegg må det lages en gjennomføringsavtale med oss før slike tiltak kan 

gjøres. Disse punktene må medtas i reguleringsbestemmelsene. 

 

Plansamarbeid og medvirkning: 

I denne planen er det gjort endringer i regulert vegareal som Statens vegvesen forvalter på 

vegne av fylkeskommunen. Det bør derfor være en selvfølge at vi blir involvert i 

planendringer før saken blir sendt ut på offentlig høring.  

 

Ved oppstarten av dette planarbeidet gav vi innspill der vi anbefalte at saken ble sendt på 

forhåndshøring til oss før offentlig ettersyn, uten at det er hensyntatt. Med en mulighet for 

bedre medvirkning tidligere i planprosessen hadde vi unngått alle merknadene. 
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Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

John Alvin Mardal 

fagkoordinator Jørn Ø Olsen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 
 
 
 

Dato:  22.04.2018 
Vår ref.: 18/6201 

Deres ref.:  
Saksb.: Laila Olsen Finvik 

Valnesfjord barnehage 
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Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 

Høringsuttalelse fra Valnesfjord barnehage angående 
Planforslag detaljregulering Løkåsåsen. 
 
 
 

SU ønsker å komme med følgende innspill: 
Ved omregulering av skoletomta blir Barnehagens bruk av nærområde 
påvirket.  SU forventer at barnehagens interesser blir ivaretatt.  Tomt B2 og B3 
må flyttes eller fjernes slik at barnehagen fortsatt kan bruke området!  
I veldig mange år har barnehagen hatt akebakke, grillplass og referanseområde 
i dette området. Området er brukt både til frilek og pedagogiske opplegg.  
 
I forbindelse med at nyskola ble bygget mistet barnehagen det ene referanseområde 
sitt, Trollskogen. Nå er området ovenfor parkeringsplassen vår det eneste 
friarealet/skogområde som de minste kommer seg til. Fra høsten skal barnehagen 
øke med en til avdeling. Da blir det ekstra viktig å ha nær tilknytning til områder 
utenfor barnehagen.  Vi får 20 barn under 3 år.  
I august 18 kom det ny rammeplan i barnehagen. Den sier følgende: 
-Barnehagen skal fremme bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Barna skal få 
naturopplevelse og bli kjent med naturens mangfold og bidra til at barna opplever 
tilhørighet til naturen.                                                                                                                                                   
-Barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.                  
–barna skal oppleve trivsel, mestring og glede ved allsidig bevegelseserfaringer. 
Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper.  
Vi har i mange år vært med i prosjektet Robuste Saltenunger i Salten:  
-Målet er å stimulere til positive uteopplevelser til alle årstider. Fremme 
holdningsskapende arbeid trivsel og sunn livsstil gjennom hele livet. Med fokus på 
Fysisk aktivitet, naturopplevelser og sunn mat også laget ute på bål.  
Godkjenning som helsefremmende barnehage: 
-Som en del av det å være godkjent som helsefremmende bhg skal barna være 
fysisk aktive i minst 90 minutter. Naturopplevelser skal være sentralt i barnas 
hverdag. Aktivitetene bør være varierte.  
Språk og motorikk henger sammen: 
-Forskning viser at språk og motorikk henger sammen. Da blir det ekstra viktig å ha 
tilgang til variert og kupert naturområder for å kan gi ekstra motorikk trening til de 
som trenger det for å forebygge språk og sosiale vansker.  
 



 

 

Valnesfjord barnehage har over år endret driften til å bli mer og mer enn ute og 
frilufts barnehage. Vi har investert i utstyr og personalet er kurset i dette. Hvis 
barnehagen mister tilgang på naturområdene i nær tilknytning til barnehagen 
må driften legges om.  SU ser heller ikke hvordan barnehagen skal greie å 
oppfylle kravet i forhold til ny rammeplan, robuste saltenunger og det å være 
en helsefremmende barnehage. Vi synes det sendes feile signaler hvis 
Valnesfjord barnehage som ligger i ei bygd med mange store friarealer mister 
alle naturområdene tilknyttet barnehagen pga boligutbygging. Det vil forringe 
tilbudet til våre barn vesentlig.  SU forventer at barnehagen blir hørt i denne 
saken!   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Mona Wiik 

Leder SU Valnesfjord barnehage  

 

Laila Olsen Finvik 
Styrer Valnesfjord barnehage 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan Løkåsåsen boligfelt
Opprinnelig plan Alternativ planprosess

juni k-styre juni utsatt frist 

juli ferie juli ferie 

august utarb anbud riving august ferdig Workshop m.m 

september antatt anbud september store endringer , ny høring 

oktober utlysing leilighetsbygg oktober høring/off ettersyn

november prosjektering VVA november planutvalg

desember prosjektering VVA desember k-styre godkjenning planen

´2019 2019

januar utlysing VVA januar arkitektkonkurranse, utarbeidelse av utlysingspapirer

februar oppstart VVA februar arkitektkonkurranse

mars VVA mars kåring av vinner 

april VVA april utarbeide grunnlag for utlysing av totalentreprise 

mai VVA mai Utlysing DOFFIN

juni VVA juni kåring av vinner 

juli ferie juli ferie 

august utlysing tomter august oppstart av VVA med påfølgende leiligheter 

september bygging eneboliger og leiligheter september

apr.20 eneboliger /leiligheter ferdig jan.21 innflytting 



 
 
 
 

Dato:  27.04.2018 
Vår ref.: 18/6569 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Planforslag til høring - Løkåsåsen reguleringsplan 
 
Eldrerådet- 019/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak:  
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til Løkåsåsen reguleringsplan 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Uttalelse ved høring - reguleringsplan for Løkåsåsen - Fauske kommune   

Fauske kommune har lagt forslag til detaljregulering for Løkåsåsen ut til høring og offentlig 

ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende 

barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. 

Området har tidligere vært i bruk til skole, som nå er flyttet. Planforslaget skal erstatte deler av 

reguleringsplan for Valnesfjord skole og flerbrukshall, reguleringsplan for Løkåsåsen, 

reguleringsplan for Løkås 56/57, reguleringsplan for Solbakk gård, samt deler av to 

reguleringsplaner for gang-/sykkelvei. Området er i kommuneplanens arealdel 2009-2021 avsatt til 

bl.a. idrettsanlegg, offentlige bygninger, bolig og LNF(R)-område. Kommuneplanens arealdel er 

under rullering. Fauske kommune har vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskrift om 

konsekvensutredninger.  

 

Nordland fylkeskommune beklager at uttalelsen kommer etter fristen. Vi ber om at den likevel tas 

hensyn til så langt som mulig. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse.  

 

Planfaglig 

I vårt innspill ved oppstart kommenterte vi særlig forholdet til registrerte friluftslivsområder i og 

nært planområdet. Her ble det uttrykt bekymring for at tiltakene det planlegges for kan redusere 

områdenes kvalitet, og Nordland fylkeskommune varslet mulig strid med vesentlige regionale 

interesser knyttet til friluftsliv. Fylkeskommunen forutsatte at allmennhetens tilgang og ferdsel ble 

prioritert i kystsonen. 

 

Nordland fylkeskommune ser at nye boliger i hovedsak planlegges i den gamle Skolegården, og at 

Bålplassen og Blåbærskogen kan berøres av utbygging i noen grad. I og med at skolen er flyttet, er 

fylkeskommunen tilfreds med denne løsningen. Den gamle skolegården er allerede preget av 

infrastruktur, og tiltaket innebærer etablering av boliger i tiknytning til eksisterende boligområder, 

barnehage, kirke, idrettsbane og nærturområder.  

 

Fylkeskommunen er fornøyd med at det opprettholdes en tydelig sone/buffer mellom boliger og 

Straumsnes / Straumen gjennom regulering av naturområder.  

 

 

Kulturminnefaglig  

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er 

http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000271
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000341
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000267
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imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 909 59 111. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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Løkåsåsen reguleringsplanbestemmelser 
 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Løkåsåsen med plan-ID 
2017001, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for:  

- Valnesfjord skole og flerbrukshall med plan ID 2014004 vedtatt 19.05.2016 
- Solbakk gård – 56/3 med plan ID 2010004 vedtatt 20.06.2013 
- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 03.06.1981 
- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID 2000003 

vedtatt 10.02.2000 
- Løkås – 56/57 med plan ID 2011005 vedtatt 09.06.2016 

 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger og leiligheter med 
tilhørende uteareal, turområde, og tilhørende infrastruktur. 

2.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5):   

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig - Barnehage (BBH) 
• Boligbebyggelse eksisterende - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse ny (B)  
• Lekeplass (BLK) 
• Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
• Energianlegg (T) 
• Lekeplass/uteopphold (BLK1-BLK2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 
• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS) 
• Fortau, eierform offentlig (SF) 
• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
• Annen veigrunn – tekniske anlegg, eierform offentlig (o_AVG) 
• Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  
• Naturområde (GN) 
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§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 
for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, 
parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og utstyr for 
avfallshåndtering og overvannshåndtering. 

3.2 Bebyggelse 
Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til 
omgivelsene. Dette med tanke på materialbruk, form og detaljering. Bygninger skal tilpasses 
terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l.  

3.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
den enkelte kabeleier. Trafo plasseres i område som angitt i plankart (T). 

3.4 Energi 
Minimum 40 % av energiforsyningen i alle boenheter skal dekkes av annen ressurs enn 
elektrisitet og/eller fossile brensler. Bebyggelse skal knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 
løsninger skal ikke være til sjenanse for naboer i forhold til støy, lukt og estetikk. 

3.5 Kulturminner 
Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 
8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 
det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg  
4.1 Byggegrenser 

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 10 m mot senterlinje på kommunal vei. 
Byggegrense mot Fv 530 er satt på 30 m fra midtlinje. 

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. 

4.2 Offentlig eller privat tjenesteyting    
Barnehage (BBH) 

Området omfatter eksisterende barnehageareal. Det skal ikke etableres bygninger til andre 
formål enn evt. lagring under 15 m2 til barnehageaktiviteter. 

4.3 Boligbebyggelse eksisterende (BFS) 
Området omfatter eksisterende bebyggelse.  

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 25 %. Mønehøyde settes til 7 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) skal primært løses på egen tomt. 

Det tillates maks 1 boenhet per tomt. 
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4.4 Boligbebyggelse ny (B1)  
Eksisterende bygning skal bygges om til leiligheter med maks %-BYA = 35%. Mønehøyde 
settes til maksimal +34 moh. Det skal etableres minimum 10 og maks 15 boenheter innenfor 
området. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 35 %. 
 
Det tillates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter over 
tillatt mønehøyde på inntil 15 % av takflaten. Slike tilbygg skal ha en god tilpasning og god 
visuell kvalitet. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 
biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 
med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Fasader i første etasje skal utformes med tanke på at de danner vegg i gaterommet, og at de 
skal bidra positivt til uteoppholdsarealene. Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. 
Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller vegetasjon. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  

4.5 Boligbebyggelse ny (B2-B11)  
Innenfor disse tomter skal det etableres nye boenheter. I skrått terreng kan det innredes 
bolig i sokkeletasje. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. 
 

Boligtomt (se plankart) Antall boenheter Maks mønehøyde (moh) 
B2 Min. 1, maks 2   31 
B3 Min. 1, maks 2 32 
B4 Min. 1, maks 2 32 
B5 Min. 1, maks 3 32 
B6 Min. 1, maks 2 33 
B7 Min. 1, maks 2 33 
B8 Min. 1, maks 2 34 
B9 Min. 1, maks 2 34 
B10 Min. 1, maks 2 32 
B11 Min. 2, maks 6 26 

 

Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på inntil 50 m2 BYA og skal tilpasses bolighuset 
mht. materialvalg, form og farge. Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller 
vegetasjon. Maksimal mønehøyde på garasje er 4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. 

Utforming/avgrensning av tomter i plankart er kun retningsgivende og det kan bli mindre 
justeringer (maks 1 m) for tilpasning terreng. Det tillates fradeling av tomter på ca. 0,75 daa, 
samt sammenslåing av to tomter. Ved sammenslåing av to tomter skal minimum og 
maksimum antall boenheter som angitt for hver tomt oppsummeres. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 
biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 
med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  



4 
 

4.6 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG)  
Det er avsatt 200 m2 for garasje/parkering av bil eller til etablering av vedbod. 

4.7 Garasjeanlegg for kirke og annen religionsutøvelsen (o_BR)  
Garasje/lagringsplass til kirken. 

4.8 Teknisk anlegg - Trafo (T) 
Trafo tillates plassert utenfor regulerte byggegrenser, men skal ikke plasseres nærmere 
boliger og/eller lekeplass enn 5 meter. Trafo skal være tilgjengelig fra kjøreveg. Endelig 
plassering skal avklares i samråd med netteier i forbindelse med byggesaken. 

Den nye transformatorkiosken skal forsyne nye bygninger med 400 V. Det kreves effektbehov 
for hver enkelt bygg i prosjekteringen.  

4.9 Avfall/ renovasjon (f_BRE) 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal 
plasseres under bakken. Vedtatte retningslinjer vedrørende renovasjon skal følges, og 
avfallsløsning må tilpasses bilene som renovatørene disponerer. Området er avsatt med eget 
formål i plankart. 

4.10 Leke- og uteoppholdsareal (BLK1-BLK2) 
BLK1 er lekeplass/oppholdsareal for boliger i B1 og BFS. Lekeplass/uteoppholdsareal BLK2 er 
lekeplass/uteareal for boliger i områdene B2-B11. Leke- og oppholdsarealene skal betjene 
ulike aktiviteter og skal være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud.  

Det skal ikke oppføres bygninger, men området kan opparbeides til lek med bl.a. huskestativ, 
sandkasse, benker og bord og evt. sikring mot vei/bratt terreng. 

Lekeplassene skal som minimum planeres og opparbeides med grus, slik at det blir enkelt å 
ferdigstille de etter behov. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
5.1 Veg (o_V)   

Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig. På plankartet 
er frisiktlinjer inntegnet. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er frisiktsone. I 
frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over tilstøtende veiers plan. 
Utenfor byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres 
bygninger, parkering eller interne veger. 

5.2 Kjøreveg (o_KV1-o_KV2) 
Området benevnt o_KV reguleres til kjørevei med bredde ihht. plankartet. Fauske kommune 
har ansvar for brøyting av kjørevei. 

o_KV1 er offentlig adkomst og vedlikehold til boligområdene B1-B11. o_KV2 er offentlig 
adkomst til B8-B11.  

5.3 Gang- og sykkelveg (SGS1 – SGS8)   
Områder benevnt o_SGS1- o_SGS8 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. 
plankartet. Eierform er offentlig. Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av 
gang- sykkelveier på kommunal vei. 
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5.4 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (AVG1-AVG6) 
Områdene AVG1 – AVG3 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal men kan også 
benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

5.5 Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (SVT1-SVT19) 
Områdene SVG1 – SVG3 skal først og fremst ha funksjon som veigrøft, men kan også 
benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

5.6 Parkering (o_SPA1 - o_SPA2) 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene.  

Enhver biloppstillingsplass skal tilrettelegges med ladepunkt til el-bil. 

Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av parkeringsplassene o_SPA1 og 
o_SPA2. 

Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn.  

Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA1 skal benyttes til parkering for besøkere av kirkegården, 
kirka/kapell og bårehuset og tilhørende tjenesteyting, samt midlertidig parkering for buss og 
biler i forbindelse med levering og henting av varer tilknyttet overnevnte tjenester. 
Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av varer på en 
effektiv og trafikksikker måte. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA2 skal være felles for område avsatt til barnehage. Det skal 
settes krav om min. 0,9 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i 
bebyggelsen. 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
Området benevnt GN1-GN4 kan brukes til allmenhetens rekreasjon og friluftsliv.  

Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (turvei, gapahuk o.l.) tillates så 
fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av friluftsliv.  

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdrag med en tilstrekkelig bredt 
vegetasjonsbelte. Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter 
langs vassdraget Straumen, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr 
(vannressursloven § 11). Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. 
Eksisterende stier skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes 
slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. 

Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av 
sti eller evt. andre tiltak. 

Det tillates ikke motorisert ferdsel, med unntak for landbruksrelaterte aktiviteter og adkomst 
til naust på eiendom 56/4. Det skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til 
privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til 
bestemmelsene i friluftsloven og skogbruksloven. 
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§ 7 HENSYNSSONE H_410 (transformatorkiosk) 
Transformatorkiosken innenfor B1 skal beholdes og det skal ikke etableres parkeringsplass der. 
Det skal avklares hvor trafo ligger før det gis byggetillatelse. 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
8.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal 

Teknisk infrastruktur (vann og avløp, parkering med felt for levering og henting av 
barnehagebarn) og uteareal/lekeareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse for ny bebyggelse.  Vei og gang-sykkelvei fra Fv 850 opp til boligtomter skal 
også være opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 
avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg 
avledning. Overvann skal håndteres på egen tomt. Ved søknad om rammetillatelse skal det 
redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.  

Trafo skal etableres før det gis igangsettingstillatelse til boligutbygging.  

Fiber skal tilrettelegges samtidig med vann og avløp og etableres frem til tomtegrense. 

8.2 Støy 
Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige 
anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-1442/2016 (eller nyere versjon). Minst 
halvparten av oppholdsrommene i hver ny boenhet og alle soverom skal ha vindu i fasade 
med støybelastning Lden = 55 dBA eller lavere. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 
nattperioden (23-07) ikke overstige 70 dB. 

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 
retningslinjer i T-1442/2016. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom 
kl.07.00-17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442/2016. 

8.3 Trafikkregulerende tiltak 
Det skal settes opp skilt ved kjørevei o_KV som skal hindre levering og henting av elever ved 
snuplassen. 

8.4 Kvikkleirefare  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig 
virkning. Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en 
vurdering av kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 

8.5 Radon 
Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
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1. Sammendrag 
 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 
lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Det er et mål 
å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd 
med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye 
boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske 
og Nordland.   
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting 
av området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen. Planområdet er i tråd med Fauske 
kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. 
Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys varierte og 
attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, vekst i folketall, samt gode 
tjenester i direkte nærhet av boligområdet. 
 

2. Bakgrunn 

2.1. Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 
lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering.  
 
Kommunen kan ha mulighet for tilvisningsavtale for 40% av de leilighetene som skal bygges. En 
tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til de boligene som er omfattet av 
avtalene, mens det enkelte leieforhold er regulert gjennom ordinær leieavtale etter husleielovens 
bestemmelser mellom utleier og den enkelte leietaker som er tilvist fra kommunen, dog slik at 
leietakerne tilbys leiekontrakter med minimum fem års leietid.  
 
Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling 
som er i tråd med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges 
og hvor nye boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og 
bomotiv i Fauske og Nordland.   

2.2. Nøkkelopplysninger 
Fauske kommune, avdeling plan og utvikling er forslagsstiller. Planområdet omfatter hele eller deler 
av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr/bnr 
125/1, 57/31, 54/1, 54/3 og 54/12. 
 
Planen er vurdert etter § 2, 3 og 4 i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven av 19.12.2014. Forslaget medfører bl.a. formålsendring fra offentlig 
bygg/undervisning (gammel PBL.) til boligbebyggelse - bebyggelse og anlegg (ny PBL.). Fauske 
kommune vurderer at tiltaket ikke utløser behandling etter forskrift om konsekvensutredning.  
 



3. Planprosessen 

3.1. Varsel om oppstart 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på kommunens hjemmeside den 16.05.2017, og i 
Saltenposten. 
Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt den 18.05.2017 
Frist for innspill ble satt den 27.06.2017. 

3.2. Medvirkningsprosess 
De formelle kravene til medvirkning fremgår av Pbl § 5-1. Innspill med bakgrunn i varsel om oppstart 
og som mottas innen fristen som er gitt, blir behandlet i planbeskrivelsen. 
 
Høringsperioden av planforslaget har vært fra 1.3.2018 til 22.4.2018. 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1. Overordnede planer 
Følgende overordnede planer legges til grunn i planarbeidet:  

- Fylkesplan for Nordland 
- Regional plan for vannforvaltning i Nordland og på jan Mayen 2016-2012 med forskrifter 
- Verneplan for vassdrag: 164/2 Valnesfjordvassdraget, St. prp. Nr 4, 1972-1973 
- Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Fauske kommune 

Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet: 

- Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv 
- Allmennhetens tilgang og ferdsel ved utbygging i kystsonen 
- By- og tettstedsutvikling 
- Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig 

infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport) 
- Universell utforming og tilgjengelighet 
- Alternative energikilder 
- Hensynet til barn og unge 
- Stedets karakter/estetikk 
- Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner 
- Transport / trafikksikkerhet og parkering 

4.2. Gjeldende reguleringsplaner 
Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall (planid. 
2014004), reguleringsplan for Løkåsåsen (planid. 1987002), reguleringsplan for Løkås 56/57 (planid. 
2011005), reguleringsplan for Solbakk gård (planid. 2010004), reguleringsplan Gang- og sykkelveg II, 
Rv. 80 – Strømsnes (planid. 1981004) og reguleringsplan GS-veg, Ankjellsvingen - Valnesfjord kirke 
(Rv 80) (planid. 2000003). 

4.3.  Statlige retningslinjer 
Følgende Statlige retningslinjer er vurdert i planarbeidet: 

- SPR for Bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR/BATP) 
- RPR for å styrke Barn og unges interesser (RPR/BU) 
- SPR for Klima- og energiplanlegging (SPR/KE) 



- SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen   
- RPR for vernede vassdrag 

Planforslaget har vurdert overnevnte retningslinjer og mener å være i henhold til dette, slik 
planforslaget foreligger i dag. 
 

5. Planområdet 

5.1. Beliggenhet og størrelse 
Det aktuelle planområdet ligger på Løkåsåsen like sør fra Strømsnes på Valnesfjord, og omfatter, som 
tidligere nevnt, hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 
46, 56, 57, 58, samt gnr. 125, bnr. 1, gnr. 57, bnr. 31 og gnr. 54, bnr. 1, 3 og 12. 

Planområdet har tidligere vært i bruk til skolebygninger som nå er planlagt revet eller endret. 
Området inkluderer eksisterende bruksareal til barnehage og to boligtomter, samt Fylkesvei 530 
(Trivselsveien), kommunale adkomstveier, gang- sykkelveier og eksisterende grønnstruktur/ 
friluftsområde som strekker seg ut mot Valnesfjorden/Laukåsstraumen. Området har et areal på ca. 
57 da. 

5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
I det aktuelle området ligger to bebygde boligtomter lengst sør. Det ligger ca. 1 da i tilknytning til 
disse boligtomter, som brukes av eksisterende barnehage utenfor planområdet. De resterende 
bygninger innenfor planomriss tilhører eksisterende skole som er planlagt flyttet til ny lokasjon 
(ferdigstilles i 2018). Disse skolebygninger skal rives, med unntak av den nyere delen sørøst på åsen 
som skal videreføres til leiligheter. Friområdet, busslomme, veier og gang- sykkelveier videreføres 
med noen mindre endringer. 

Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser direkte 
mot planområdet. Videre ligger planområdet litt under 1 kilometer fra Strømsnes, som har butikk, 
kafeer, helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er 
ca. 45 minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget, som er et verna vassdrag med 
bestander av laks og sjøørret. Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til 
friluftslivsaktiviteter, herunder fiske og fotturer. 

5.3. Stedets karakter, struktur og estetikk/byggeform 
Det aktuelle området i og rundt planområdet består i dag hovedsakelig av tradisjonell 
småhusbebyggelse/eneboliger som ble bygd rundt 60-/70-tallet. Det er størst innslag av sal- og 
valmtaksform. 

På workshop med Valnesfjords innbyggere («vi former Strømsnes») den 19.9.2015, ble det innhentet 
innspill angående sentrumsutvikling av Strømsnes. Rapporten som ble laget av Asplan Viak ga innsikt 
i hva som er viktige tema for innbyggere: 

• Trafikk, infrastruktur og parkering  
• Møteplasser og offentlige rom 
• Strandpromenade/ stien langs Straumen 
• Barn, unge og lek 
• Forskjønning/ utsmykning 
• Næringsutvikling 



• Omdømme og identitet 
• Strategi for gjennomføring, vegen videre 

«Det settes stor pris på det som finnes av treffpunkter i bygda, både utendørs og innendørs. (…) Det 
knytter seg blant annet stolthet til både landskapskvaliteter og eksisterende næringsdrift. Strømsnes 
er et sted med mye å bygge videre på. Det har et lite sentrumsområde, med relativt få bygg, men 
med klare urbane kvaliteter. Rundt ligger landskapskvaliteter med stor verdi og som bidrar til å gi god 
livskvalitet for mange.» 

5.4. Landskap, topografi og vegetasjon, klimatiske forhold 
Området er i dag lett bebyggbart på forholdsvis flat terreng, ettersom området stort sett er bebygd 
og eksisterende bygninger skal rives. Det er allerede etablert adkomstvei og denne skal kun utbedres 
med hensyn til ny bebyggelse. Det er gode solforhold hele dagen. Område som er avsatt til 
friområde/grønnstruktur har vegetasjon av (kratt)skog og det går en tursti fra skolens parkeringsplass 
ned mot idrettsbanen. Grønnstrukturområdet i strandsonen er mer eller mindre åpen og preget av 
berg, skjellsand, tare og vegetasjon som er vanlig for saltvannsområder. Området er for øvrig 
vindutsatt, men ikke mer enn det som er vanlig for Valnesfjordområdet. 

 

Etter Miljødirektoratets NiN-kartlegging er området beskrevet som kystslette med by-, myr- og 
jordbrukspreg. Området beskrives videre som småkupert ås- og fjellandskap, sterkt myrpreg, 
omfattende bebyggelse og infrastruktur, og høyt jordbrukspreg. 

5.5. Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det finnes verneverdige arkeologiske kulturminner i området. Planområdet ligger 
imidlertid tett inntil Valnesfjord kirke. 



5.6. Reindrift 
Området er i tettbebygd område, og dermed ikke egnet for reindrift. Med hensyn til dette vil reindrift 
ikke bli vurdert i planen. 

5.7. Natur- og rekreasjonsverdier 
Planområdet ligger i et eksisterende område for bebyggelse. Det aktuelle planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget.  

Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder fiske 
og fotturer. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. Strandsonen er videre 
spesielt interessant i undervisningssammenheng og som nærturterreng.  

Valnesfjordvassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret. Den anadrome 
strekningen opp til Langforsen utgjør 2,4 km. Elva har gode gyteområder og gode oppvekstsvilkår for 
laks og sjøørret.  

Miljødirektoratets naturbase viser at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
innenfor planområdet. Det finnes heller ingen verneområder eller prioriterte naturtyper innenfor 
området. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del fuglearter i eller i nærheten av 
planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Utløpsområdet ved Strømsnes 
er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er den sterkt truede 
Knekkand observert her, samt sårbare arter som Makrellterne, Brushane og Bergand. 
Svarthalespove, som også er sterkt truet, er observert sør for planområdet. Det skal tas hensyn til de 
viktige naturtypene med strandeng og strandsump (se figur 1 og 2) og bløtbunnsområde i 
strandsonen som grenser mot planområdet. 

 

Figur 1: Utløpsområde ved Strømsnes 



 

Figur 2: Viktige naturtyper Strandeng og strandsump og bløtbunnsområde i strandsone (grønt skravert). 

5.8. Landbruk 
Området grenser mot landbruksområde i nord. Det skal ikke gjennomføres tiltak på landbruksareal. 
Opparbeiding av sti vil ikke påvirke landbruksinteresser. 

5.9. Trafikkforhold 
Området har i dag adkomst fra Trivselsveien (Fylkesveien 530). Veien inn til planområdet 
(Bjørkåsveien) vil være lavt trafikkert (ÅDT <300) og det er lav fartsgrense med 30-sone i hele veien. 
Med sykkel- og gåavstand til sentrum har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner.  
 
Kommunen har i dag et godt utbygget gang- sykkelveinett langs Trivselsveien fra Strømsnes opp til 
Valnesfjord kirke. Det foreligger en reguleringsplan for gang- sykkelvei som til i dag ikke er utbygd fra 
kirka frem mot krysset ved Stemlandveien. Det er en sykkelplan som kommunen skal revidere i 
sammenheng med kommuneplanens arealdel. Sykkelplanen vil imidlertid medføre endringer på 
eksisterende forhold innenfor planområdet. I Strømsnes er det togstasjon og busstilbud i retning 
Bodø og Fauske.  



 

5.10. Barnas interesser, sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagedekning 
Planområdet har områder som er av interesse for barn og unge, som gangstien gjennom 
planområdet og inn til et område for idrett, lek og rekreasjon. Skoleområdet har ballbinge og annet 
lekeutstyr som brukes av barn i og utenom skoletidene.  

5.11. Universell utforming 
Per i dag er området tilrettelagt for skole og idrettsbane. Eksisterende tursti er ikke egnet for 
funksjonshemmede og mangler universell utforming. Skoleområde, gang- sykkelveier og 
parkeringsplasser er lett tilgjengelig, men trenger oppgradering. 

5.12. Teknisk infrastruktur, renovasjon, vann, avløp og EL- og teleanlegg 
Det er kommunal renovasjon, vann og avløp og trafo i området som er tilrettelagt for eksisterende 
bebyggelse. Bredbånd er tilgjengelig i området.  

5.13. Grunnforhold 
Ifølge løsmassekart fra NGU består grunnen for planområdet av løsmassetype Hav- og fjordavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Adkomstveiene og Trivselsveien har 
løsmassetype Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. 
Berggrunnskartet fra NGU viser at området består av Grus, sand, leire etc.  

Dette er områder under marin grense, som kan ha kvikkleire. Det må derfor vurderes kvikkleirefare 
før tiltak etter planen igangsettes. Det tas inn i rekkefølgebestemmelser. 

Det går en vann og avløpsledning opp til skolebygningene som har kapasitet til eksisterende 
bygninger. 



 

 

Figur 3: NGU's løsmassekart for Løkåsåsen 

5.14. Støyforhold 
Det finnes ikke eksisterende støykart for området. Med hensyn til en trafikkmengde av 880 i ÅDT, lav 
tungtrafikkandel og maks hastighet på 60 km/t på Trivselsveien, samt etablering av relativt få nye 
boenheter som knyttes til adkomstveiene (og dermed lite økning av trafikk), vurderes det som ikke 
nødvendig å gjennomføre støyberegninger eller stille krav til støybegrensende tiltak før utbygging 
kan igangsettes. 

5.15. Risiko og sårbarhet 
Det er ingen kjente kilder for luftforurensning, forurensning i grunnen, eller høyt støynivå. 
Løsmassekart viser at planområdet er et godt utgangspunkt for byggegrunn. ROS-analysen som er 
vedlagt planen viser imidlertid at det er to hendelser som må tas hensyn til i planen gjennom 
forebyggende tiltak.  

Det anbefales følgende tiltak:  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. 
Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det tas inn i bestemmelser at kvikkleirefare 
vurderes nærmere før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.  

Det er sannsynlig med radonfare i planområdet med alvorlig virkning. Gjennom byggforskrift TEK17 
stilles det krav om radonforbyggende tiltak. Dette hensyn ansees dermed ivaretatt.  



5.16. Klimatilpasning og overvann 
Boligområdene ligger ikke i flomsone og vil dermed ikke ha behov for klimatilpasning med hensyn til 
flom. For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 
avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning.  
 
Eksisterende bekker skal ikke legges i rør og tas hensyn til når det etableres sti og veier i tråd med 
plan. Kulverter skal ha god nok kapasitet til å ta unna store mengder vann i perioder med mye 
nedbør, slikt at overvannet hele tiden avledes på en trygg måte.  
 
Planen har bestemmelser som sier at det skal bygges med klimavennlige løsninger som forebygger 
CO2-utslipp og forsinker avrenning av overvann gjennom fordrøyning/infiltrasjon på egen tomt. 
 

6. Beskrivelse bestemmelser 

6.1. Reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig - Barnehage (BBH) 
• Boligbebyggelse eksisterende - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse ny (B)  
• Garasje til bolig-/fritidsbebyggelse (GB) 
• Lekeplass (BLK) 
• Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
• Energianlegg (T) 
• Lekeplass/uteopphold (BLK1-BLK2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 
• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS) 
• Fortau, eierform offentlig (SF) 
• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVT)  
• Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (AVG) 
• Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 
• Garasje til kirke og andre religiøse aktiviteter (o_GR) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  
• Naturområde (GN) 

Hensynssone H_410: infrastuktur (trafokiosk) 

6.2. Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsens høyde er basert på landskapets karakter og tomteplassering. Det må tas hensyn til 
eksisterende bygninger, utsikten mot havet, fjell og andre severdigheter i området. 

Antall boenheter i område B1 er satt på minimum 10 og maks 15 leiligheter. B2-B11 er 10 tomter 
som vil ha et minimum på 1 eller 2, og maks 2, 6 boliger per tomt. I område B2- B11 kan man dermed 
regne på minimum 11 og maks 25 boenheter. Totalt kan det regnes minimum 21 og maks 40 nye 
boenheter.  

Det satses på klimavennlig bygging og bruk av tre i bygningene.  



Overvannshåndtering på egen tomt er tatt inn som viktig tiltak mot klimaendringer. Fortetting av 
utbyggingsområder og sterk økning av tette flater kan endre avrenningsmønsteret for overvann 
dramatisk. 

6.3. Boligmiljø/bokvalitet 
For å utnytte arealet optimalt er det valgt å ta i bruk eksisterende skolebygg på B1 og bygge om til 
leiligheter. De øvrige boligtomter er avsatt til frittstående boliger, men her kan det også etableres 
flermannsboliger og ved å sammenslå tomtene vil utbygger kunne frigjøre areal til dette.  

Det er satt krav om passivhusstandard og klimavennlige/naturlige løsninger for alle nye boliger, som 
vil fremme bokvaliteten og bomiljø. Bruk av tre og grønne fasader vil gi et naturlig utseende. 

For å forebygge at leiligheten i B1 har et negativ påvirkning og stor skyggeeffekt på området hvor 
kommunalveien og eneboligtomtene ligger, tillates det ikke at leilighetene på B1 etableres med 
avvisende, lukkede fasader. 

6.4. Parkering 
Antall parkeringsplasser er avsatt til kirken, kirkegården, bårehuset og barnehage. Det settes krav om 
min. 1 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i bebyggelsen for parkeringen 
ved barnehagen. Det er på Parkeringsplassen ved kirkegården avsatt areal for midlertidig parkering 
for buss og biler i forbindelse med levering og henting av varer, slik at det ikke vil oppstå farlige 
situasjoner på fylkesveien. 

6.5. Miljøoppfølging 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal plasseres under 
bakken, for å sikre estetikk og for å forebygge eventuelle ulemper med lukt fra kontainere. 

Brøyting er avklart for alle eiendommer og områdene AVG og SVG kan eventuelt benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

6.6. Universell utforming 
Universell utforming tas hensyn til gjennom TEK17 og eventuelle nyere forskrifter i fremtiden. Derfor 
er det valgt å ikke ta inn egne bestemmelser rundt dette. Imidlertid er det tatt inn i 
parkeringsbestemmelser at det settes av areal til forflytningshemmede, og i område B1 tillates det 
mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter over tillatt mønehøyde på 
inntil 15 % av takflaten. 

6.7. Uteoppholdsareal 
På boligtomtene kan en ha privat oppholdsareal på 75%, 70% eller 65%, avhengig av utnyttelsesgrad 
(%-BYA) og hvor mye som brukes til avkjørsel og evt. gjenstander. På lekeplassene vil det være mulig 
å etablere sitteplasser, slik at man kan bruke område både til opphold og lekeplass. BBH er et 
område som er avsatt til barnehageformål. Området er tenkt som lekeplass og vil være tilgjengelig 
for allmenheten utenom barnehagens åpningstider. Lekeplassene skal planeres og opparbeides med 
grus, slik at det blir enkelt å ferdigstille de etter behov. 

Eksisterende og evt. ny vegetasjon skal mest mulig tas vare på for å unngå at det blir silhuettforming 
av boligbygg og reduksjon av den naturlige omgivelsen. Turveien skal kobles opp mot de nye 
boligfeltene og eksisterende stier som er regulert gjennom andre planer, som f eks. reguleringsplan 
for den nye skolen. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og ulempe for naturverdier 



og allmenne og private interesser. Atkomst og tilgjengelighet ivaretas gjennom bestemmelser ved at 
det ikke er tillatt med stengsler eller lignende som fører til privatisering av områder.  

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 
avbøtende tiltak skal beskrives. 

7.1. Overordnede planer 
Området er i eksisterende plan avsatt til offentlig tjenesteyting (skolebygg), og vil nå bli endret til 
boligformål. Eksisterende skole er i utbygging i et område i nærheten. Endring fra bolig til skole vil 
mest sannsynlig ha konsekvenser for trafikk og teknisk anlegg som strømforbruk og vann/avløp. 
Dessuten vil landskapet endres, men bestemmelser ivaretar at det gjøres med hensyn. 

7.2. Landskap 
Eksisterende skolebygninger skal rives og erstattes med boliger. En nyere del skal bygges om til 
leiligheter. Det vil tas ut en mindre del av skogen rundt området, men utover dette vil landskapet 
beholdes som den er. Endringene for landskapet i området ansees som mindre vesentlig. 

7.3. Stedets karakter 
Stedets karakter / estetikk skal ivaretas i planforslaget, noe som er i henhold til både fylkesplan og 
kommunedelplan. Dette er i tråd med det som finnes i området fra før, med hensyn til byggeskikk, 
men det moderne uttrykket vil medføre at stedets karakter tas med inn i vår tid. 

7.4. Estetikk og byggeform 
Planforslaget legger opp til en estetikk som reflekterer klimahensyn og moderne byggeskikk. Stedets 
karakter videreføres med en modernisering og utvikling sett fra vår tid. Estetikken lagt til grunn i 
planforslaget, baserer seg derfor på videreføring av byggeskikk og arkitektur i området, men med et 
moderne uttrykk i dagens tid hvor naturbaserte løsninger har prioritet. 

7.5. Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert og ikke forventet å finne verneverdige kulturminner i planområdet. Man anser 
derfor at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på kulturminner og kulturmiljø i planområdet. 
Reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige endringer i direkte nærhet til kirken. Dessuten blir 
visuelle og estetiske hensyn i kirkens nærhet ivaretatt. 
 
Det tas opp i planbestemmelser at dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, 
gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 
fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

7.6. Miljørettslige prinsippene etter kap. II Naturmangfoldloven 
Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at det etableres en sti i vassdragets kantsone. 
Det legges imidlertid opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter bevares og 
tilrettelegging av stien gjøres med stedegen masse, og det etableres ingen store gressflater. Det vil 
medføre minimale inngrep i naturen.  

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra 
Naturbase og Artskart. Det er ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, verneområder 



eller prioriterte naturtyper innenfor planområdet. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del 
fuglearter i eller i nærheten av planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. 
Utløpsområdet ved Strømsnes er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Selv 
om det her framgår at det ikke forekommer trua eller sårbare arter, særlig verdifulle naturtyper eller 
andre særlig verdifulle naturforekomster innenfor planområdet, må det vises hensyn til naturmiljøet 
ved planlegging og gjennomføring av tiltak. Det skal ikke gjennomføres tiltak som vil påvirke 
leveområdet til disse artene og de viktige naturtypene med strandeng og strandsump (se figur 1 og 2) 
og bløtbunnsområde i strandsonen som grenser mot planområdet. Kunnskapsgrunnlaget ansees som 
ivaretatt. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. NML § 9. 

Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre tiltak/inngrep eller av andre 
påvirkningsfaktorer, jf. naturmangfoldloven § 10. Den samlede belastningen på naturmangfoldet 
anses dermed å være begrenset.  

Det er ikke lagt opp til tiltak som forebygger eller begrenser vesentlige skader på naturmangfoldet og 
dermed så kommer § 11 ikke til anvendelse. For å unngå eller begrense (uforutsette) skader på 
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 
fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater (§ 12). 

7.7. Vassdrag og vannressursloven 
Planområdet vil ikke berøre vassdrag direkte med nye tiltak. Imidlertid er det planlagt for en tursti 
som går fra boligområdet ned mot vassdraget og videre nordover, parallelt med strandlinjen. 

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdraget med en tilstrekkelig bredt 
vegetasjonsbelte. Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter langs 
vassdraget, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr (vannressursloven § 11). 
Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. Eksisterende stier skal mest mulig 
utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og 
ulempe for allmenne og private interesser. Allmenne interesser omfatter fisk og fiskeinteresser, 
friluftsliv, plante- og dyreliv, og flomforhold. Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke 
lukkes eller omlegges ved etablering av sti eller evt. andre tiltak.  

7.8. Rekreasjonsinteresser/-bruk og uteområde 
Planforslaget legger opp til utbedring og forlenging av stien. Det vil ha store positive konsekvenser 
for allmenheten. I tillegg vil det legges opp til lekeplasser og krav på uteområde i bestemmelser og 
plankart. 

7.9. Trafikkforhold 
Gang- sykkelvei forbi kirka planlegges videreført og utbedret mot en busslomme sør i planområdet. 
Det planlegges også en ny gang- sykkelvei langs Bjørkåsveien opp til boligområdet og videre til 
barnehagen. Dermed så vil risikoen for trafikkulykker reduseres betraktelig. Det planlegges også en 
ny busslomme som vil forbedre tilgangen til kollektivtilbudet. 

7.10. Barns interesser 
Skolen er flyttet og eksisterende lekeområde er flyttet med skolen til området i direkte nærhet til 
planområdet. Lekeområdet hos barnehagen vil ivaretas i planforslaget og er på gangavstand fra 
boligtomtene. Det skal tilrettelegges for to nye lekefelt i tilknytning til boligområdene. Dermed 
ansees barnas interesser ivaretatt. 



7.11. Sosial infrastruktur, skolekapasitet, barnehagekapasitet 
Like utafor planområdet ligger en ny skole, som ferdigstilles i 2018. Barnehagen grenser mot 
planområdet og har arealmessig god kapasitet til vekst i Valnesfjord. Utbygging av boliger i dette 
området vil medføre svært gode forhold for barnefamilier som ønsker å etablere seg i sentrum med 
skole og barnehage i nærheten. 

7.12. Universell utforming/tilgjengelighet 
Det skal gjennom tekniske forskrifter kreves universell utforming ved utbygging av boliger, uteareal, 
lekeplasser, og infrastruktur inkl. tursti. Det vil også bli etablert møteplasser langs Straumen som 
tilrettelegger for sosiale aktiviteter og økt friluftslivopplevelse for alle befolkningsgrupper. 

7.13. Energibehov – energiforbruk og teknisk infrastruktur 
Ut ifra antall boliger som planlegges etablert i området, forventes det at energibehovet vil øke 
betydelig. Det bør gjennomføres undersøkelse om bebyggelse kan knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som bergvarme, vannbåren varme og solceller på takene. Bebyggelsen forutsettes å 
etablert med passivhusstandard.  

Transformatorkiosken skal beholdes og avsettes med hensynssone og egne bestemmelser om at det 
ikke skal etableres parkeringsplass der. Den nye transformatorkiosken som skal forsyne nye 
bygninger med 400 V, skal få egne bestemmelser hvor det kreves effektbehov for hver enkelt bygg i 
prosjekteringen. Etablering av ny trafokiosk og fiberrør bør vurderes i byggesaksbehandlingen.  

For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale avløpsnettet, 
men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning.  

7.14. Jordressurser/landbruk 
Planområdet består i hovedsak av bebygd areal og skog med lav bonitet. Tiltaket vil derfor ikke 
påvirke skogbruket i vesentlig grad. Området er heller ikke å anse som et landbruksareal. Planen er 
koblet opp mot landbruksområder og bestemmelser er lagt inn på sti/grønnstrukturformål, for å 
forebygge negativ virkning på landbruksinteresser.  

7.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Områdene som er lagt ut til byggeformål skal legges ut til offentlig anbud. 

7.16. Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen næringsinteresser vil bli negativt berørt. Økning i antall boliger innenfor dette område vil 
sannsynlig medføre positive konsekvenser for forretninger og tjenesteyting i området. Planen har i 
utgangspunktet ikke som hensikt å skape arbeidsplasser. 

7.17. Interessemotsetninger 
Innspill og merknader som er kommet inn i oppstartsfasen er forsøkt ivaretatt gjennom 
planforslaget. Etter det vi kan se er det ingen interessemotsetninger i planen. Beboere i området har 
gjennom nærmiljøutvalget gitt sin innspill og disse momentene er medtatt i planen og avveiningene 
av alle virkninger vurdert. 

7.18. Avveining av virkninger 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planforslaget, er summen av fordelene som følger av 
den planlagte utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene. 



8. Innkomne innspill 
Det er kommet innspill fra 4 interesser. Innspill vil bli sammenfattet og vurdert nederst. 

8.1. Fylkesmannen i Nordland 
Valnesfjordvassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret. Elva har gode 
gyteområder og gode oppvekstsvilkår for laks og sjøørret. Utløpsområdet ved Straumsnes er en viktig 
hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er sterkt truede knekkand og 
svarthalespove observert her, samt sårbare arter som makrellterne, brushane og bergand. 

Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder fiske 
og fotturer. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. Strandsonen er videre 
spesielt interessant i undervisningssammenheng og som nærturterreng. Fylkesmannen forventer at 
strandsonen og vegetasjonen her skånes for utbygging, og at det tas inn et tilstrekkelig bredt belte 
langs sjøen til friluftslivsformål. Ved eventuell tilrettelegging for etablering av tursti her bør det tas 
landskapsmessige hensyn, herunder at en ivaretar et vegetasjonsbelte langs utløpsområdet. 

Det minnes om at Risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeides for planen behandles politisk. Dette er et 
generelt krav og gjelder uavhengig av om reguleringsplanen vurderes å være KU-pliktig eller ikke.  

Vurdering 

Innspill er ivaretatt gjennom planbestemmelser og plankart. ROS-analyse er tatt inn i § 7.14. 
Eventuelle hensyn er løst gjennom plankart og planbestemmelser. 

8.2. Nordland Fylkeskommune 
Store deler av berørte områder i tilknytning til skolen og i strandlinjen i området er registrert som 
svært viktig i friluftslivskartleggingen. Det gjøres oppmerksom på at planarbeidet kan være i strid 
med vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv. Dette dersom det legges opp til en utbygging 
som medfører vesentlig reduksjon av gode, tilgjengelige friområder for lokalbefolkningen og elever i 
skole og barnehage. Videre er vi bekymret for om planarbeidet kan gi en betydelig reduksjon av 
kvaliteten på friluftslivs- og uteområdene. Det vises til arealpolitiske retningslinjer i gjeldende 
Fylkesplan for Nordland, kapittel 8.3 om naturressurser, kulturminner og landskap: c) Viktige 
friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta de unike 
mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena. Videre gjøres det oppmerksom på at 
allmennhetens tilgang og ferdsel må prioriteres ved utbygging i kystsonen. 

Planavgrensningen overlapper sørvest i planområdet delvis med detaljregulering for skole og 
flerbrukshall i Valnesfjord, som ble lagt til høring og offentlig ettersyn med frist mai 2015. 
Fylkeskommunen har ikke mottatt melding om at denne planen er vedtatt. Det er viktig at de to 
planene sees i sammenheng med hverandre. Elementer som kan bidra til å binde skole-, barnehage- 
og boligområder på en god måte og legger rammer for et godt sted er for eksempel: 
- Trygg og aktiv transport for alle gjennom GS-vei og en variert og sammenhengende grønnstruktur. 
- Grønne områder av god kvalitet for ikke-organisert lek og aktivitet. 
 
Det vises her til fylkesplanens kapittel 8.2. om By- og tettstedsutvikling: 
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 
attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 
n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert og 
sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. 
 
Planfaglige merknader: 



- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging 
- Planlegging med tanke på universell utforming 
- Vurdering av alternative energikilder 
- Hensyn til barn og unge 
- Hensyn til estetiske forhold 
- Medvirkning berørte parter 
- Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
- Regional plan for vannforvaltning i Nordland og på Jan Mayen 2016-2012 med forskrifter 

 
Kulturminnefaglig: 
«Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver og vært på stedet ved en tidligere anledning. 
Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen 
merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.  
Planområdet ligger tett inntil Valnesfjord kirke. Reguleringsplanen bør sikre at visuelle og 
estetiske hensyn i kirkens nærhet blir ivaretatt.» 
 
Samferdselsfaglig: 
«Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 
all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle 
reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. Vi har foreløpig ingen merknader til 
planarbeidet, men ber kommunen ta hensyn til kollektivtrafikk og skoleskyss, inkl busslommer, i den 
videre planleggingen.» 
 
Vurdering: 
Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. 
 

8.3. Statens Vegvesen 
Den delen av fylkesvegen som ønskes omregulert er i stor grad bygd etter vedtatte reguleringsplaner. 
Ny regulering må være i tråd med disse men planen må oppdateres i henhold til vegnormalen 
dersom det er behov for det. Vi viser til våre håndbøker N100 og N101, dimensjonerende kjøretøy 
velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og muligheter for omkjøring. Geometriske krav, både 
horisontalt og vertikalt må oppfylles.  

Veglovens byggegrense er 50 meter fra midten av fylkesvegen i uregulerte områder. Som forvalter av 
fylkesvegen er det Statens vegvesen som gjennom reguleringsplan kan fastsette en byggegrense som 
er mindre enn veglovens byggegrense fra fylkesvegen. I planen må byggegrensen være 30 meter målt 
fra midten av fv. 530 dvs. samme byggegrense som vedtatte reguleringsplaner i området. Utenfor 
byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering 
eller interne veger, dette må fremkomme av planbestemmelsene. 

Vurdering: 

Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. 
 

8.4. Valnesfjord nærmiljøutvalg 
Gangveien fra ny-skolen langs Straumen og til Tjeldnes (Straumsnes): Denne gangveien er 
«Hjertekammer 3» av 4 i Hjerteløypa som er planlagt og delvis realisert. 19.09.2015 ble det 
gjennomført en workshop for bygdas befolkning, «Vi former nye Strømsnes». Her ble ideen om 
«strandpromenade» lansert og bifalt. 



- Gangveien bør gå fra ny-skolens uteområde og kobles på eksisterende kjerrevei/turvei vest 
forfotballbanen. Se markeringene på kartet som kommunen har lagt ut (vedlegg 1). 

- Langs Straumen er det ønskelig med universelt utformede møteplasser, både med tanke på 
det sosiale og aktivitet. 

Adkomst fra ny-skole (og barnehage) til Løkåsheia og Grupperom 1: Dette er «Hjertekammer 2» av 4 
i Hjerteløypa. Denne stien/området bes tatt med i denne planen.  

Vurdering: 

Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. Hjerteløypa vil bli 
regulert som egen reguleringsplan. Tursti ned mot Straumen og nordover er basert på forslaget til 
Hjerteløypa. 

9. Avsluttende kommentar 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting 
av området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen. Dette området er i tråd med Fauske 
kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. 
Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys varierte og 
attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, vekst i folketall og næringslivet, og gode tjenester. 
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Detaljregulering for Myrveien 13 og 15 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 052/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15. 

 
Vedlegg: 
04.05.2018 Planbeskrivelse Myrveien 13 og 15_13022018 1380410 

11.05.2018 Reguleringsplankart 07.05.18 1381102 

11.05.2018 Vedlegg 1 - Bestemmelser 1381116 

11.05.2018 Vedlegg 3 - ROS-analyse 1381117 

11.05.2018 Vedlegg 4 - Illustrasjonsplan 1381119 

11.05.2018 Vedlegg 5 - G-not-001 1350021445_ferdig 1381120 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:500 (A3), planbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan, geoteknisk notat 
og ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.18 – 23.04.18. Det er innkommet 
10 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
Fylkesmannen i Nordland, 16.04.18 
 



Det vises til ovennevnte høringssak datert 05.03.2018.  
Planforslaget tilrettelegger for 14 flyktningboliger fordelt på tre bygg og tilhørende utearealer.  
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
Til denne plan foreligger det ingen innsigelser, og følgelig utgjør dette brev bare Fylkesmannens 
uttalelse.  
Det er gjennomført en ROS-analyse ved bruk av metodikk i samsvar med DSBs veileder. Analysen 
avdekker risiko for uønskede hendelser med hensyn til trafikksikkerhet og brannsikkerhet med forslag til 
avbøtende tiltak. Det er ikke stilt krav utover branntekniske krav i TEK17. Når det gjelder foreslåtte tiltak 
for å forbedre trafikksikkerheten (punkt 3.2) bør disse vurderes innarbeidet som 
rekkefølgebestemmelser.  
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er i bestemmelsenes § 3, punkt 3.1 lagt inn siktkrav innenfor planområdet: innenfor frisiktsonene 
skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over vegdekket 
på tilstøtende veg. I bestemmelsenes § 4samt krav om tilstrekkelig belysning i kryss 
Kirkeveien/Farvikveien. 
 
Nordland fylkeskommune, 23.04.18 
 
Uttalelse ved høring - detaljregulering Myrveien 13 og 15, gbnr 104/209 og del av 200 - Fauske 
kommune 
 
Vi viser til brev med forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15. Planarbeidet skal 
tilrettelegge for 10 nye boenheter fordelt på to bygg i tillegg til eksisterende bolig. Arealformal er i tråd 
med overordnet plan og gjeldende reguleringsplan (1997). Høyde og utnyttingsgrad økes noe i forhold til 
gjeldende regulering . 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland  fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Planfaglig uttalelse 
Nordland fylkeskommune er opptatt av at hensynet til barn og unge må ivaretas i planleggingen, jf. vart 
innspill til planarbeidet i brev av 28.4 .17. 
 
Vi ber kommunen ivareta barn og unges interesser ved at det utarbeides rekkefølgebestemmelse som 
sikrer at nærlekeområdet (f_LEK) blir opparbeidet før det gis brukstillatelse for boligene. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse 
Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Sa langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngar i forslag ti l reguleringsbestemmelser. 
Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. Kulturminnefaglig 
vurdering : Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
 
Vurdering/anbefaling 



 
Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes § 2, punkt 2.8. 
Krav om etablering av lekeplass før det gis brukstillatelse er tatt inn i bestemmelsenes § 4, punkt 
4.3. 
 
 
Sametinget, 12.03.18 
 
Uttalelse - detaljregulering for Myrveien 13 og 15 i Fauske kommune  
 
Vi viser til deres brev av 05.03.2018.  
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet.  
Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 4.2.  
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 
6. 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes 
§ 5, punkt 5.2. 
 
 
Indre Salten energi, 07.03.18 
 
Forslag til detaljregulering for Myrveien 13/15 
ISE Nett AS har følgende merknader:  
ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen med hensyn til elforsyning. Her må 
ISE Nett få opplysninger om et samlet totalt effektbehov for Myrveien 13/15 (3 bygg). Det er ønskelig å 
få antall boenheter for hvert enkelt bygg. 
 
 
Vurdering/anbealing 
 
Vurdering av effektbehov tas i detaljprosjektering/byggesak. 
 
 
Folkhelserådgiver, 27.04.18 
 
I planområdet er det lagt opp til en økning av kommunale utleieboliger fra 8 boenheter fordelt på to 
bygg til 14 boenheter fordelt på tre bygg. Det fremkommer ikke i plandokumentet om utleieboligene i 
fremtiden skal benyttes av flyktninger eller vanskeligstilte2. Erfaring viser at kommunale utleieboliger i 
hovedsak blir benyttet av grupper som har et særskilt behov, herunder vanskeligstilte og flyktninger. Det 
anbefales ikke å blande disse grupper i samme boområde. 
.. 



I kommunens folkehelsepolitikk er levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller et av 
satsningsområdene. Totalt i Myrveien og Skjerstadveien vil det bli en fortetning av kommunale 
utleieenheter fra 12 enheter til 18 enheter. Dette kan være et hinder for et godt bomiljø og kan være 
med på å utvikle levekårsproblemer og segregering. Det viser seg at der kommunale boliger ligger 
spredt, er en med på å forhindre opphopning av levekårsproblemer. 
 
Mange små enheter i et område genererer mye inn- og utflytting som kan gi ustabilitet i bomiljøet. En 
overvekt av utleieboliger kan også skape mye gjennomtrekk og fare for ustabilitet. En god balanse må 
etterstrebes. Målet må være et variert og stabilt bomiljø med en et mangfold av boligtyper og 
boligstørrelser og en god miks av eierboliger og utleieboliger. Det er viktig å ikke bare innrette seg etter 
de til enhver tid dagsaktuelle behov, men også planlegge for en sosialt bærekraftig boligutvikling over 
tid. 
.. 
Vurdering 
Fra et folkehelseperspektiv og de mål kommunen har innen folkehelsepolitikken anbefales det at forslag 
til detaljregulering for Myrveien 13/15 ses på. At det gjøres en helhetsvurdering for området herunder 
også Skjerstadveien 16, både i forhold til antall kommunale utleieenheter i området og i forhold til øvrige 
boligsosiale hensyn og velferd. 
Det videre arbeidet med detaljreguleringen kan om ønskelig benyttes som en læringsarena. Der det tas 
opp til diskusjon og vurdering sammen med Husbanken og Fylkesmannen i kommunens nye prosjekt; 
Boligsosiale hensyn i den helhetlige kommunale planleggingen.4 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Folkehelserådgiver uttrykker bekymring for hvordan boligene i fremtiden skal benyttes. Planen som nå 
foreligger legger til rette for etablering av to nye bygninger innenfor planområdet og total økning av 6 
nye boenheter i forhold til gjeldende plan. En detaljregulering gir ikke føringer for hvem som kan 
etablere seg eller om det blir utleie- eller selveierbolig. Det er forståelig at man ønsker en balanse i 
bosetning av vanskeligstilte og flyktninger og andre befolkningsgrupper, men det er opp til grunneier og 
utbygger å ta slike avgjørelser. I og med at det er sannsynlig at boenheten vil være (delvis) kommunale 
utleieboliger, anbefales det at dette tas opp hos ansvarlig kommunal avdeling som gjennomfører 
utbygging og tildeling etter ferdigstilling. Reguleringsplanen gir mulighet for etablering av ulike 
boenheter hvor størrelsen på leilighetene varierer fra 27,8 m2 til 84,4 m2, fra 1 roms til 4 roms. Dette 
gjør at området er attraktivt for både enkeltpersoner og familier med ulik størrelse. Det er også mulig å 
fravike fra disse tallene, så lenge man forholder seg til gjeldende planbestemmelser, som f.eks. 
gesimshøyde og utnyttelsesgrad. Det vil f.eks. være mulig å bygge mindre boenheter enn 14, med større 
boareal per enhet. Avgjørelsene må tas i prosjekterings- og utbyggingsfasen, altså etter planvedtak. Det 
er viktig at ansvarlig kommunal avdeling ser på bomiljø, størrelse av enheter i forhold til målgrupper, 
fordeling av selveier eller utleie og sannsynlighet for gjennomtrekk/inn- og utflytting som konsekvens. 

 
I plansammenheng er det gjort en helhetsvurdering og det vurderes som tilstrekkelig i forhold til 
kravene som stilles også i folkehelseperspektiv. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 16.04.18 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 014/18, har i møte 11.04.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Kommunalt får for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13/15. 



 
Vurdering/anbealing 
Ingen merknad. 
 
 
Eldrerådet, 27.04.18 
 
Eldrerådet- 018/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Myrveien 13/15. 
 
Vurdering/anbealing 
Ingen merknad. 
 
 
Anniken Storli, Fred-Arne Johansen, Glenn Kevin Johansen, Tina Skjelstad, 22.04.18 
 
Merknader og innsigelser til planforslaget for Myrveien 13/15 
Når det gjelder forslaget til detaljregulering mener vi at et slikt stort prosjekt på et relativt trangt og lite 
område vil få konsekvenser for hele boligområdet. Vi ønsker at kommunen prioriterer et bygg med 
maksimalt 6 leiligheter fremfor to bygg. Dette vil være fornuftig i fht trafikkbelastning og boligmasse. 
Det vil kunne gi rom for å etablere et uteområde som både beboere og øvrig befolkning kan være stolte 
av. Barn trenger å vokse opp i trygge omgivelser og derfor ber vi kommunen 
prioritere prosjektet slik at trivsel og sikkerhet blir ivaretatt. 
Vi er et relativt stort nabolag som har vært engasjert i denne saken/prosessen og håper kommunen vil 
ivareta våre interesser slik at vi sammen kan ha et godt og trygt nabolag. Vi håper deregjennomgår 
tidligere innsendte dokumenter, slik at resultatet av dette prosjektet blir noe vi alle kan være stolt av. 
I forbindelse med planforslaget som ligger ute har vi følgende bemerkninger som vi mener må 
vurderes nøye før et vedtak. 
 
1. Trafikkforhold 
Når det gjelder trafikkforholdene denne utbyggingen vil medføre, viser vi til tidligere 
innsendte innspill. Vi mener at planforslaget ikke har ivaretatt dette på en god nok 
måte. 30 sone vil ikke løse/ ivareta problemet. Området er uoversiktelig og slik som 
det er tenkt parkering vil det bli svært vanskelig å se at sikkerhet for beboere og barn 
i området er ivaretatt. Her tenkes det inn og utkjøring samt parkering langs veien, 
med tre utkjøringer. Vi er bekymret da vi opplever trafikkfarlige situasjoner ukentlig. 
Vil her nevne at dette er en et barnetråkk/skolevei. ( Vi registrerer at det i ROS 
analysen er valgt å ikke nevne registreringen som er foretatt i 
Skjerstadveien/Myrveien) I følge planforslaget mener de at det er nok å «skoge» for 
å gjøre krysset/veien oversiktlig. Dette er vi sterkt uenig i da dette har vært prøvd 
tidligere uten at det fikk noe større betydning. Det ble like fort gjengrodd da dette 
ikke ble vedlikeholdt. Her bør kommunene prioritere gang og sykkelsti for å ivareta 
våre skolebarn. 
2. Lekeplass 
Viser til tidligere innsendte dokument når det gjelder ivaretakelse av barns rettighet 
til lekeareal. I følge planforslaget er det bare tiltenkt lekeareal til beboere i 

utbyggingsprosjektet. Her mener vi kommunen bør tenke på alle barna i området. Våre barn har 
benyttet seg av dette området tidligere til lek og kreativitet. Vi ber kommunen vurdere og redusere 
boligmassen og planlegge et uteområde som ivaretar alle beboerne i området. 
Dette vil legge til rette for og øke barn og unges samspill og trivsel. Ved et slikt planforslagmå 
kommunen prioritere friområdene/lekeområdene og ferdigstille disse samtidig med prosjektet. 



 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er to utkjøringer og tre innkjøringer innenfor utbyggingsområdet. Parkeringen som går parallelt med 
Myrveien skal være avskilt med gjerde for å hindre inn- og utkjøring, i henhold til bestemmelenes § 5, 
punkt 5.7. Det er i bestemmelsenes §3, punkt 3.1 lagt inn siktkrav (hensynsone). Det er også lagt inn 
krav om tilstrekkelig belysning i kryss Kirkeveien/Farvikveien i tråd med anbefalinger i ROS analysen, jf. § 
4, punkt 4.3. 
 
Med tanke på at det er 30 km/t sone i området vurderer rådmannen at disse tiltakene er tilstrekklig for 
å ivareta trafikksikkerheten. 
 
Det er i vedtatt reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 satt av lekeplass sør for Skjerstadveien. I tillegg er 
f_lek en felles lekeplass. 

 
Regulert lekeområde (FR3) sør for Skjerstadveien. 
 
 
Linda Aparicio/Ørjan Kristensen, 18.04.18 
 
Kommentarer til forslag til detaljregulering Myrveien 13/15 
Punkt 2. Nøkkelopplysninger: Her står det at informasjonsmøte avholdt Ja – Dette møtet ble 
avholdt så tidlig i prosessen at det er på høy tid å avholde et nytt møte. Mye er sagt og gjort 
siden den gang. Vi som var til stede på det avholdte møtet oppfattet ikke dette som et godt 
informasjonsmøte. 
4.3 Planprosessen: Det står at det har vært løpende dialog pr. telefon og e-post med naboer i 
området – dette stemmer ikke. Vi har måttet etterlyst svar på e-post flere ganger. Gjentatte 
ganger ringt kommunen men ikke fått svar eller blitt oppringt hvis vi har lagt igjen beskjed. 
5.13 Grunnforhold: Det påstås at det ikke trengs å taes hensyn til grunnforholdene ved 
bygging, men vi som bor her opplever store forandringer i terrenget. Store områder rundt hus 
og i hage har sunket betydelig. Rivearbeidet i branntomten påvirket mye av dette. I denne 



perioden har vi også fått sprekker i gulv og flis på bad. Noe vi mener kommer av dette 
arbeidet. 
5.14/7.6 Trafikkforhold: Vi som nærmeste nabo har registrert flere ulykker i området en de 
som er registrert i dere papirer. Og som fig. 13 viser er dette er svært uoversiktlig kryss, og vi 
frykter flere ulykker når trafikken blir større. 
Det kommer frem av forslaget at de nye parkeringsplassene skal være 1.4 pr. boenhet. Dette 
vil da si at hvis alle har de antatte bilene blir det mye mer trafikk. Og ikke liten økning av 
kjøretøy slik dere skriver i forslaget. Bussen som går her gjør jo også at krysset er farlig. 
7.8 Støv og støy: Vi som bor nærmest veien opplever mye støy og støv slik det er i dag. Dette vil jo øke 
betraktelig ved bygging. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er lagt ut medvirkning ut over det plan- og bygningsloven krever. Berørte grunneiere er tilskrevet 2 
ganger, det har vært informasjonsmøte, planarbeidet har vært annonsert i 2 aviser og  på kommunens 
hjemmeside. 
 
PBL §12.8. krever i denne type planer at det skal:  
- Kunngjøres en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og 
gjennom elektroniske medier.  
-Registrerte grunneiere og festere i planområdet og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet 
samt naboer til planområdet, skal når de blir dirkete berørt, hensiktsmessig måte underrettes om at 
planarbeidet tas opp.  
 
Grunnforholdene er vurdert i en egen geoteknisk rapport. Det er i bestemmelsenes § 4, punkt 4.1 satt 
krav til geoteknisk prosjektering før igangsettingstillatelse gis. 
 
ROS analysen er basert på registrerte ulykker i området. Rådmannen har ingen grunnlag for å vurdere 
ulykker som ikke er registrerte. Det er i bestemmelsenes §3, punkt 3.1 lagt inn siktkrav (hensynsone). 
Det er i tillegg lagt inn krav om tilstrekkelig belysning i kryss Kirkeveien/Farvikveien i tråd med 
anbefalinger i ROS analysen. 
 
Rådmannen vurderer at det naturlig nok vil forekomme noe støy i en byggeperiode. Det skal uansett i 
byggeperioden tas hensyn til berørte naboer i forhold til støv, støy og trafikk. 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. SAMMENDRAG 

 

Planarbeidet skal tilrettelegge for 10 nye boenheter fordelt på to bygg i tillegg til eksisterende 

bolig. Det er ønskelig å øke utnyttelsesgraden fra dagens situasjon.  Det har vært flere tilfeller av 

brann på området, og et boligbygg ble revet på grunn av brannskader. Området er flatt og består 

for det meste av eneboligtomter, men området har flere rekkehus og konsentrert bebyggelse.  

 

 

Figur 1: Før brannen 

 

Figur 2: Dagens situasjon 

 

 

Planområdet ligger sentralt i Fauske kommune med sentrum én kilometer unna. Skole, 

idrettsanlegg, busstopp og dagligvarebutikk ligger i nærhet til planområdet som gjør det enkelt å 

gå eller sykle til en rekke aktiviteter. 

Hovedproblemstillinger: Brannsikkerhet, trafikk, utnyttelsesgrad og geoteknikk.  

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

Sted Fauske 

Adresse Myrveien 13 og 15 

Gårdsnr./bruksnr. 104/209, 104/681, 104/200 

Gjeldende planstatus (regulerings-

/kommune(del)pl.) 

Reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 av 

27.02.1997  

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 

 

 

 

Forslagstiller Fauske Kommune 

Grunneiere (sentrale) Fauske Kommune 

Arkitekt/volumstudier Norconsult AS 

Plankonsulent Rambøll Norge AS 

Plankart Rambøll Norge AS 

  

Ny plans hovedformål Tilrettelegge arealer for bolig 

Planområdets areal i daa 3,5 dekar 

Nytt næringsareal (T-BRA)  

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, 

o. l.) 

Brann, trafikksikkerhet 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) N 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) N 

 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 28.03.2017 

25.10.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt (j/n) J  



 

8 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 Hensikten med planen 

Bakgrunn for planarbeidet er Fauske kommune sitt ønske om å detaljregulere et område i en 

kilometer fra Fauske sentrum. En omfattende brann i en kommunal firemannsbolig resulterte i at 

det ene bygget på eiendommen ble revet. Det er ønskelig å legge til rette for 10 nye boenheter 

fordelt på to nye bygg. Utleieboligene på området har blitt benyttet som flyktningbolig. 

Eksisterende bygg sør i planområdet opprettholdes uendret. Totalt tre boligbygg med totalt 14 

boenheter innenfor planområdet. Atkomst planlegges fra Myrveien og Lynghaugveien med 

parkering på angitt plass. Området er regulert til boliger, men har begrensninger til bygging. 

 

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget er innsendt av Rambøll Norge AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver 

Fauske kommune.  

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Eirik Gerhard Lind +47 906 38 584, 

eirik.lind@ramboll.no.  

 

3.3 Berørte eiendommer 

 

Figur 3: Eiendommer rundt planområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eirik.lind@ramboll.no
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Tabell 1: Tiltakshaver 

GNR BNR Navn Adresse 

104 209 Fauske kommune Myrveien 13 og 15 

104 200 Fauske kommune Myrveien 

104 681 Fauske kommune Lynghaugveien 

104 34 Fauske kommune Myrveien/Skjerstadveien 

 

Tabell 2: Naboer av planen 

GNR BNR Adresse 

104 636 Skjerstadveien 9  

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713 Lynghaugveien 5 

104 112 Sjåheiveien 42 

104 126 Myrveien 11 

104 126 Myrveien 11 

104 168 Lynghaugveien 7 

104 213 Skjerstadveien 8 

104 219 Myrveien 17 

104 230 Skjerstadveien 14 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 298 Skjerstadveien 8 B 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713/0/1 Skjerstadveien 15 A 

104 713/0/2 Skjerstadveien 15 B 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/4 Skjerstadveien 15 D 

104 713/0/5 Skjerstadveien 15 E 

104 713/0/6 Postboks 196 

104 719 Lynghaugveien 5 

104 753 Lynghaugveien 6 
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3.4 Planprogram/konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐3 tredje ledd, jf. § 4‐2 med 

tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. Fauske kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide 

planprogram og konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen. 

 

4. PLANPROSSESEN 

4.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 24.03.2017 (jf. Vedlegg 1). 

Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i 28.03.2017 og med brev til berørte i 

planområdet og naboer til planområdet, iht. vedlagt adresseliste 

 

4.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Saltenposten og Avisa Nordland 25.10.2017 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 27.11.2017 

 

Figur 4. Varsel om oppstart 

Det kom inn 6 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer. 

4.3 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

Folkemøte 24.04.2017 om detaljreguleringsplanen. 

Befaring ble avholdt 24.04.2017. 
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Det har vært løpende dialog pr. telefon og e-post med naboer i området. 

5. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

5.1 Statlige planer og føringer 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 

til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 

produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--

areal--og-transportplanlegging/id2001539/  

5.2 Regionale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 – 8. Arealpolitikk i Nordland 

Retningslinjene er utrykk for vesentlige regionale interesser. Disse er viktige for å ivareta 

nasjonale og regionale interesser i arealforvaltningen. Som utrykk for vesentlige regionale 

interesser gir retningslinjene fylkeskommunen og statlige etater grunnlag for å fremme 

innsigelser. De skal også sikre god planlegging i Nordland.  

8.2 a) - Utbygging av boligområder og arbeidsplasser kal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by- og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettsted rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av 

bebyggelse. 

 

Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011 

Hensikten med denne handlingsplanen er å styrke folkehelsen ved å forankre ulike 

folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved bruk av plan- og bygningsloven som verktøy. Og å 

utvikle og tilrettelegge for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i helsesektoren. Formålet 

er at befolkningen skal få flere leveår med god helse og at det blir reduserte helseforskjeller 

mellom ulike grupper i befolkningen. Folk må nås i det daglige livet.  

5.3 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel har noen generelle bestemmelser som gir føringer for planarbeidet når 

det gjelder parkeringsplasser, støy, krav til ROS- analyse og dokumentasjon om 

radonkonsentrasjonen i grunn, at barn- og unges interesser skal synliggjøres i planleggingen og 

at nye tiltak må ikke berøre automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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Figur 5: Sonefordeling Fauske sentrum 

Nye parkeringsnormer i forslag til kommuneplanens arealdel vil være 1,4 parkeringsplasser per 

boenhet for sone C. Ved leiligheter under 50 m2 er kravet er 1,0 parkeringsplass per boenhet. 

Det er i denne planen satt begrensninger for utnyttelsesgrad og byggehøyder, og dette benyttes 

som normer for planen. BYA er satt til 35 %, gesims og mønehøyde (i parantes) er 7-(11) m, og 

etasjehøyder er 2 etasjer + tilbaketrukket.   

 

 

 

Figur 6: Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2009-2021 

I gjeldende kommuneplan for Fauske kommune 2009-2021 er det beskrevet at området er under 

en detaljeringssone (skravur) hvor gjeldende reguleringsplanen er retningsgivende.  
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Tilstøtende planer 

Planområdet ligger midt i et boligområde. Kommuneplanens arealdel B03 rett øst for 

planområdet er den nærmeste tilstøtende planen 

 

 

Figur 7: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 
 

5.4 Gjeldende reguleringsplan 

Reguleringsplan for Møllnveien – alt. 2. Området er regulert til boligformål med et friluftsområde i 

nordøst og tre lekeplasser.  

 

 
 

Figur 8: Gjeldende reguleringsplan i området 

 

Gjeldende plan omhandler bolig, offentlig veg på tre sider, privat fellesatkomst (F4)på vestsiden. 

Den har bestemmelser vedrørende bolig: 

Maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter fra topp grunnmur. 

Takvinkel mellom 22,5 og 38 grader. Krav til harmoni i form, fasader og materialbruk. Krav til to 

parkeringsplasser pr. boenhet. Bebygd areal maksimalt 25 %. Garasje maksimalt 35 kvm og 

uthus maksimalt 25kvm. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

5.5 Beliggenhet 

Området for planforslaget ligger på Erikstad vest for Fauske sentrum, Planområdet strekker seg 

over eiendommene, gnr/bnr 104/209, 104/200 og 104/681. 

 

 

Figur 9: Lokalisering av Myrveien 13 og 15 (kilde: www.statkart.no) 

5.6 Planavgrensning 

Avgrensning av planområdet er satt av eiendomsgrenser. Omkring hele planområdet er det i dag 

boliger.  

 

Figur 10: Planavgrensing 
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5.7 Bebyggelse 

Bebyggelsen i området består i stor grad av eneboliger bygd på 50-, 60- og 70-tallet. Området er 

i dag preget av mer fortetting, og det er flere oppstartede og nyetablerte fortettingsprosjekter i 

området.  

5.8 Topografi 

I området er det en svak helning fra øst til vest, men planområdet er tilnærmet flat.  

5.9 Arealbruk og vegetasjon 

Området rundt Fauske er et åpent fjordlandskap med by- og jordbrukspreg. Området har et 

sterkt preg av inngrep med bygg og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

industriområder, sentrumsfunksjoner og omkringliggende jordbruksområder. 

Nordvest for området er det skog med middels bonitet. Det er ingen dyrket jord i eller i nærhet 

av planområdet. 

5.10 Landskapsbilde 

Landskapsbildet er i dag preget av boligbebyggelse. Landskapet i området er i all hovedsak 

utbygd til boligformål. Dette betyr at en utvidelse av boligområdet som inngår i planen ikke 

medfører at et intakt by-, landbruks- eller naturlandskap for endres. 

5.11 Kulturminner  

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner i området. 

5.12 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

www.naturbase.no 

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet. 

 

Sjekkliste for Naturmangfoldloven følger planforslaget. 

5.13 Grunnforhold  

Det er ifølge NVE-skredatlas ikke registrert kvikkeleireforekomster i planområdet. Planområdet 

ligger mellom to kvikkleiresoner. Det er utført grunnundersøkelser inne på planområdet av 

Norconsult AS og av Rambøll på naboeiendommen i Skjerstadveien 13, som ligger like øst for 

området. Undersøkelsene viser at løsmassene i området består av siltig leire med tynne sand- og 

siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middel fast, og lite sensitiv. Det er ikke registrert 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale inne på planområdet. Berg er registrert i ett av borpunktene, 

ca. 30 meter under dagens terreng. Det forutsettes at geotekniker blir engasjert for oppfølging 

av detaljprosjektering og utførelse. De nye leilighetsbyggene er så langt planlagt uten kjeller, 

men de opptredende grunn- og terrengforhold tillater at de nye byggene kan planlegges med 

kjeller. 
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5.14 Trafikkforhold 

Trafikkmengde 

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) for Rv. 80 ligger rundt 6700 kjt/døgn. Det er ikke målt ÅDT 

på internvegene rundt planområdet, men den anses å være lav. Normalt beregnes 3 turer per 

bolig/dag. Overslag av turgenerering. 

 

Støy og støv 

I følge Statens vegvesen sine støykart ligger ikke planområdet innenfor en støysone. 

 

 

Figur 11: Støykart 

Gang- og sykkeltilbud 

Internveiene er uten fortau, som dermed gjør at fotgjengere må forflytte seg i gata. Det er gang- 

og sykkelveg langs Rv. 80 i hele sentrum og langs Kirkeveien. I tillegg er det 30 km/t på de 

fleste internveger i området. 

 

Kollektivtrafikk 

Bussrute 100 Bodø-Fauske går 10 ganger om dagen og da oftest i rushtiden. Det går en intern 

bussrute i Fauske – Sentrumsbussen. Denne går 4 ganger i hver retning med siste avgang 13.40. 

Nærmeste togstasjon er Fauske stasjon med avstand 1,8 km fra planområdet.  

Toget har avgang ni ganger i døgnet i hver retning mellom Bodø og Fauske. Det går også tog 

sørover med hyppige avganger til Rognan.  

 

Trafikksikkerhet 

Planområdet ligger 200 meter nord for Rv. 80.  Veiene i området har en fartsgrense på 30 km/t. 

Området er skoleveg for mange barn. Vestmyra skole har blitt barneskole for hele Fauske fra 

2016/2017. Skolevegen fra Myrveien til skolene på Vestmyra er Skjerstadveien via Farvikveien 

eller via Kirkeveien til Vestmyra skole (1.-10.) og Fauske VGS.  Det er 30 sone på store deler av 

området. Skjerstadveien er asfaltert uten fortau østover med veibredde på 5 meter. Veibredden 

er regulert til 8 meter, her det plass til fortau om ønskelig. En del hekker og trær hindre sikt i 

kryss. I trafikksikkerhetsplanen 2012-2016 er det ikke beskrevet noen tiltak mellom Myrvegen og 

Vestmyra. Det har vært noen ulykker i området. Det viser figuren nedenfor. 
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Figur 12: Trafikkulykker i området 

1995-12-20 kl 08:30 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjengerulykke hverdag. 7-åring påkjørt av 65-

åring. 

1998-11-18 kl 15:40 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjenger påkjørt. 

2001-04-04 kl 14:05 Kirkeveien/Gymnasieveien. Fotgjenger påkjørt 

2007-08-03 Motorsykkelulykke Skjerstadveien/Myrvegen, alvorlig skadd motorsyklist, lettere 

skadd passasjer bak i bil.  

 

 

Figur 13: Sikt i Myrveien, bildet tatt sept. 2012 (Google street view) 

Figuren ovenfor viser siktforholdene i Myrveien med planområdet på høyre side.  
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5.15 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Nord for planområdet er det et friluftsområde som er kartlagt til en framtidig elvepark. Denne 

kobler seg på en grønnkorridor som leder til Klungsetmarka nord for Fauske. 

 

Figur 14: Friluftsområder 

5.16 Barns interesser 

 
Ut i fra registrering av barnetråkk vises det at krysninger av riksvei 80. er skumle. Det er også i 

disse områdene hvor det har vært flere trafikkulykker også.  

Barn mener at veien sørvest for planområdet (fra kryss B og østover) er en skummel vei. 
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Figur 15: Barnetråkkregistrering 

5.17 Lekeplasser/friområder 

Den gjeldende reguleringsplanen har avsatt arealer til tre arealer til friområder- lekeområder. 

Den nærmeste lekeplassen til Myrveien 13 og 15 er F03. 

 

 

Figur 16: Regulert lekeplass FR3 
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F03 har en størrelse på ca. 0,9 daa og ligger rett sør for planområdet (B13).  

 

 

Figur 17: Inngang til lekeplass F03 fra Mosemyrvegen 

 

Figur 15 viser adkomst til lekeplass fra Mosemyrvegen. Denne adkomsten er regulert til gang- og 

sykkelveg. Lekeplassen ser lite vedlikeholdt ut og den antas å være i lite bruk.   



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 21 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

5.18 Offentlig og privat servicetilbud 

Fauske kommune er i gang med en utredning av skole- og barnehagestruktur. Omfanget av 

tiltaket er begrenset og det antas at skole og barnehager har tilstrekkelig kapasitet. 

Det er god skolekapasitet i området. Vestmyra skole er nyoppusset. Den nye skolen er beregnet 

til å romme 675 elever og kapasiteten er god. Skolen ligger rundt 800 meter øst for planområdet. 

Fauske kommune har 5 private barnehager i tillegg til 5 kommunale barnehager. 

 

 

Figur 18: Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 

På figuren ovenfor vises barnehagene i nærheten av planområdet. Erikstad oppvekstsenter ligger 

950 meter vest for planområdet og like i nærheten finnes Fauske idrettsbarnehage. 1200 meter 

nordøst for planområdet ligger Vestmyra barnehage. Et stort idrettsanlegg med ulike tilbud ligger 

rett ved Vestmyra skole. Coop Prix har en plassering 220 meter øst for planområdet. 

5.19 Universell tilgjengelighet 

Området er i stor grad flatt. Dermed er det enklere å tilrettelegge for universell tilgjengelighet. 

Det anbefales i Statens vegvesens HB V129 – Universell utforming av veger og gater at minimum 

10 % av parkeringsplassene skal reserveres til forflytningshemmede. 2 av 18 parkeringsplasser 

er avsatt for forflytningshemmede. 
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5.20 Teknisk infrastruktur 

 

 

Figur 19: Ledningskart 

Det er tilkobling til vann og avløp i Myrveien. I Myrveien blir også spillvann plukket opp.  

Det antas at ledningsnett og energiforsyning fra energileverandør er tilstrekkelig for området.   

Ingen tilbud om fjernvarme i området, kun i en liten del av Fauske sentrum 

5.21 Forurensing (Grunn, vann og luft) 

Planområdet ligger i et boligområde og er trolig ikke påvirket av forurensing i grunn, vann eller 

luft. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser. 

6.1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for regulering av 14 boenheter i planområdet med 

tilhørende parkering og uteområder.  

 

Figur 20: Plankart 
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6.2 Plandata 

Tabell 3: Arealbruksformål og grunnareal 

Arealtabell  Eksisterende Areal 
(daa) 

Nytt areal 
(daa) 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse   2,5 1,77 

Gårdsplass  0,66 

Lekeplass  0,15 

   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

  

Kjøreveg 0,4 0,85 

Gangveg/gangareal  0,03 

    

Totalt alle kategorier:                                2,9                                    3,46 

6.3 Planlagt arealbruk  

Eiendommen planlegges regulert til boligbebyggelse med tilhørende adkomstveger og parkering. 

Eksisterende bygning innenfor planområdet beholdes.  
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6.4 Bebyggelse- grad av utnytting 

Det legges til rette for en utbygging i tråd med kommuneplanens arealdel for ny planlagt 

bebyggelse. Planområdet er til sammen 2,9 dekar. I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er 

utnyttelsesgraden begrenset til maksimalt 35%. I denne planen har bebyggelsen en BYA på 

31,29 %. Bruksareal er beregnet til 57,28 % om de to nye byggene bygges med kjeller, hvis ikke 

er BRA beregnet til 47,8% 

 

Tabell 4. Beregnet BYA 

Eksisterende bolig 176,7 m2 

Nye boliger 374,2 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 610,9 m2 

      

Sportsboder 50,4 m2 

      

Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 Parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 

      

Sum bebygd areal 907,5 m2 

Eiendom  2900,0 m2 

      

BYA 31,29 %   
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Tabell 5. Beregnet BRA 

Bruksareal med kjeller     Bruksareal uten kjeller     

Eksisterende bolig 353,4 m2 Eksisterende bolig 353,4 m2 

Nye boliger 951,4 m2 Nye boliger 748,4 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 1364,4 m2 Sum fotavtrykk boliger 1089,6 m2 

            

Sportsboder 50,4 m2 Sportsboder 50,4 m2 

            

Parkering     Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 Sum 246,2 m2 

            

Sum bruksareal 1661,0 m2 Sum bruksareal 1386,2 m2 

Eiendom  2900,0 m2 Eiendom  2900,0 m2 

            

BRA 57,28 %   BRA 47,80 %   

 

 

6.5 Plassering og utforming 

Foreslått regulering viser areal for bebyggelse og adkomstveg til de ulike boligene. 

 

Felt B, Boligbebyggelse 

Området reguleres til konsentrert småhusbebyggelse og det er tiltenkt flermannsbolig på arealet. 

Byggene er tiltenkt oppført i to etasjer uten sokkel, men med mulig kjeller. Det er i 

bestemmelsene satt en maksimal kotehøyde for møne på c+37. Husene oppføres med en 

innbyrdes lik takform for hele feltet. Maksimal utnyttelsesgrad er 35 % BYA, medregnet 

parkeringsplasser for bil og bod. 

6.6 Boligmiljø 

Bebyggelse 

Det legges opp til at den nye bebyggelsen skal tilpasses de øvrige eksisterende boligene i 

området i form, etasjetall og materialbruk. Størrelsen på leilighetene varierer fra 27,8 kvm til 

84,4 kvm. Fra 1 roms til 4 roms. Dette gjør at området er attraktivt for familier med ulik type 

størrelse. 

 

Universell utforming/tilgjengelighet. 

Området er plant og inngang til leilighetene i første etasje vil være på bakkenivå. Dette gir god 

tilgjengelighet for brukerne. Felles uteromsareal opparbeides etter prinsippene om universell 

utforming. Det stilles krav til at 50 % av de nyoppførte boligene er tilgjengelige boenheter for 

funksjonshemmede. Det stilles også krav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet, 

universell utforming og barns særlige behov for leke- og oppholdsarealer. 
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Uterom 

Krav til uteoppholdsareal er 35 m2 per boenhet. Følgende er gjeldene for planområdet: 

14 boenheter x 35 m2 = 490 m2 felles uteoppholdsareal. 

 

Krav til lekeplass er 150 m2 per 15 boenheter.  

 

 

Figur 21: Skisse av uteromsareal 

Figur 21 viser at det er 921 m2 med uteoppholdsareal, og dette er tilstrekkelig uteoppholdsareal 

for planområdet. Skravur viser arealer regnet som uteoppholdsareal, dette inkluderer lekeplass. 

Det er vist lekeplass på 150 m2.          

6.7 Parkering 

Bilparkering 

Parkeringsdekningen skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Parkeringsnormen i 

forslag til kommuneplanens arealdel er 1,4 parkeringsplasser per bolig og 1,0 parkeringsplasser 

for mindre leiligheter. Dette er inkludert plasser til gjesteparkering. Det er tenkt at området skal 

betjene boligformålet med til sammen 18 parkeringsplasser. To av disse skal være parkering for 

forflytningshemmede (se figuren 20). 

 

Sykkelparkering 

Sykkelparkering skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Det skal etableres to 

parkeringsplasser per boenhet for sykkel utendørs. Dette forutsettes ordnet på egen tomt.  



 

28 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

6.8 Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur 

Atkomst offentlig veg 

Bebyggelsen knytter seg til offentlig veg rett ut fra eiendommen. Til Myrveien eller 

Lyngshaugveien. Det legges opp til tre avkjøringspunkt fra eiendommen, to fra Myrveien og en 

fra Lynghaugveien. 

 

Fjernvarme 

Det er ikke fjernvarme i området.  

 

Vannforsyning, spillvann og overvannshåndtering. 

Eiendommen er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet. Det antas at infrastrukturen er 

god nok i området. 

6.9 Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur  

  Offentlig veg 

Deler av o_SV1 og o_SV2 er med i planområdet. Vegene blir brukt som kjøreadkomst til 

eiendommen, i tillegg til å være kjøreveg for andre internreiser i området. Vegene endres ikke av 

gjeldende regulering. 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

I dette kapittelet beskrives virkninger av at planen gjennomføres. 

7.1 Overordnede planer  

Planene avviker ikke fra kommuneplanens arealdel. Planen avviker fra gjeldende reguleringsplan 

når det gjelder mønehøyde, fra 7 til 8 meter, lavere parkeringskrav fra 2 plasser per boenhet til 

1,4 for boliger over 50 m2 og 1,0 for boliger over 25 m2. BYA endres fra maksimum 25% til 

maksimum 35%.   

7.2 Stedets karakter 

Med den tiltenkte utbyggingen vil stedets karakter i liten grad endres, utenom høyere 

utnyttingsgrad på eiendommen. Før den ene boligen brant på eiendommen var det to boliger av 

samme karakter. Nå skal det oppføres to nye boligbygg med samme form. Området er i dag 

preget av eneboliger, men det er også flere rekkehus og flermannsboliger i området.  

7.3 Solforhold og lokalklima 

Sol- skyggeillustrasjonene viser vårjevndøgn kl. 15.00 og 18.00, sommersolverv kl. 15.00 og 

18.00 og høstjevndøgn kl. 9.00, 12.00, 15.00 og 18.00 

 

  

21. mars kl. 15.00 21. mars kl. 18.00 

  

21. juni kl. 15.00 21. juni kl. 18.00 
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21. september kl. 9.00 21. september kl. 12.00 

  

21. september kl. 18.00 21. september kl. 21.00 

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

I følge kulturminnesok.no er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet. Planforslaget vil derfor ikke får noen innvirkning på kjente kulturminner. Dersom 

det støtes på kulturminner under arbeidet er det sikret gjennom bestemmelsene at offentlig 

forvaltningsmyndighet skal varsles og arbeidet stanses umiddelbart. 

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Sjekkliste for Naturmangfoldsloven § 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100) er gitt som vedlegg. 

I databasen naturbase.no er det ikke registrert noen spesielle arter i området. 

7.6 Trafikkforhold 

De nye parkeringsnormene som kommer har 1,4 parkeringsplasser per boenhet i dette området, 

og enda mindre ved små leiligheter. Planlagt utbygging på området er tenkt med leiligheter med 

størrelse fra 27,8 til 84,4 kvm.  

Det vil være en liten økning i antall kjøretøy på veiene i området. Tiltak som kan redusere 

ulykker eller farlige situasjoner er å rydde sikt i Myrvegen og Skjerstadveien og å hindre at trær 

skygger for belysningen langs veien. Fartsdempende tiltak kan vurderes. I Skjerstadveien kan 

det være aktuelt med gang- og sykkelveg. På nordsiden av veien er det muligheter og plass til 

dette på kommunal grunn.  
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7.7 Kollektivtilbud og skoleskyss 

Barn i planområdet tilhører Vestmyra skolekrets. Vestmyra skole har klassetrinn fra 1. til 10. 

trinn. Skolen ligger 850 meter unna planområdet. Like i nærheten er også Fauske videregående 

skole plassert. I følge Nordlands fylkeskommune er det kun elever i 1. klasse med mer enn 2 

kilometer og elever fra 2. klasse til videregående skole som har mer enn 4 kilometer mellom 

hjem og hovedskole, som har rett til gratis skoleskyss. Dermed er det et få som har krav om 

skoleskyss i området. Kun elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til 

fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.  

 

Nærmeste bussholdeplass er Fauske kirke, dette er underkant av 400 meter unna. Denne 

holdeplassen har busslinjer som går til Bodø, Narvik og Rognan. Det går fåtall av interne busser i 

Fauske, og disse er i hovedsak skolebusser hvor det kreves at du kan ta bussen fra Vestmyra 

skole.  

7.8 Støy og støv 

Planforslaget legger opp til en økning av antall boliger i området med parkeringsdekning 1,4 biler 

per boenhet. Dette vil skape marginal økning av støy enn nåværende situasjon. Trafikken på 

området vil i noe grad øke med planforslaget og støy deretter. Hovedadkomsten til planområdet 

er asfaltert og dermed vil ikke graden av støv øke mye. Sideveiene rundt planområdet består av 

grusveier og vil skape mer støv ved hyppig trafikk.  

7.9 Fjernvirkning 

Byggene vil ha en etasjehøyde på to etasjer med saltak. Mønehøyde vil være på 8 meter som vil 

være en økning med en meter fra gjeldende reguleringsplan. Fjernvirkningene vil være minimale. 

7.10 Folkehelse 

Dette er et fortettingsprosjekt tett ved bysentrum. Planområdet har kort avstand til ulike 

funksjoner som dagligvarebutikk med avstand 200 meter, barne-, ungdoms og videregående 

skole med 400 meters avstand. Fauske sentrum har en plassering i overkant av en kilometer øst 

for planområdet. Dette gjør at det i stor grad å bruke gange og sykkel som fremkomstmiddel.  

7.11 Sosial infrastruktur  

Utbyggingen av 10 nye boenheter vil i liten grad utfordre kapasiteten til skole og barnehage. 

Vestmyra skole er nyoppusset og har høy kapasitet. Det er ti barnehager som kan tilby 

barnehageplass.  

7.12 Barn og unges bruk av området. 

Området rundt planen blir benyttet som skolevei. Uteområdet i planområdet blir benyttet til lek 

for barna som er bosatt i de eksisterende leilighetene. Med et tilrettelagt lekeareal vil området bli 

mer attraktivt. Området blir ikke påvirket negativt av planforslaget 

7.13 Teknisk infrastruktur 

Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet ved tomt. 

7.14 Energibehov – energibruk 

Det antas at nettleverandøren kan tilby stabil strømtilførsel til planområdet. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte med kommunen 24.03.2017 

Planarbeid ble varslet i Avisa Nordland, Saltenposten og på Fauske sine nettsider 25.10.2017. 

Naboer og offentlige etater ble varslet med brev 28.03.2017. 

Det ble gjennomført et åpent folkemøte 24.04.2017 med alle interesserte. 

 

NVE, datert 02.02.2017  

NVE har ingen data om grunnforhold i dette området. 
 

Forslagstillers vurdering 

Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet. 

 

Nordland fylkeskommune, datert 28.04.2017 

 

Klimaendringene må legges vekt på i en ROS-analyse. Personer med funksjonsnedsettelser skal 

ivaretas. Alternative energikilder bør vurderes. Hensynet til barn og unge må ivaretas i 

planleggingen med sikker skolevei, tilgang til lekearealer og uteområder. Sikre områder der barn 

og unge ferdes. 

Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i PBL. 

Naturmangfoldloven § 7 – prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas.  

 

Forslagsstillers vurdering  

Klimaendringene er vurdert til å ikke være store i dette området. På området vil det være lite 

sannsynlighet for flom, oversvømmelse og havstigning. Når det gjelder alternative energikilder er 

dette vurdert, men det er ikke noen mulighet for oppkobling av fjernvarme i dette området.  

Barn og unges interesser er vurdert. Lekearealene og uteområdene er tilgjengelig. Skoleveien er 

vurdert som god nok, selv om det er ulike tiltak som kunne gjort det enda bedre. Disse nevnes i 

beskrivelsen av planen. Det har blitt gjennomført folkemøte og det er løpende dialog med 

naboene rundt planområdet. Det er utført en sjekkliste etter Naturmangfoldloven.   

 
Privatpersoner og naboer 
  
Sol-/skyggeforhold, trafikksikkerhet, brannsikkerhet, grunnforhold, gang- og sykkelveg og barn 
og unges interesser er temaer som går igjen i innspillene.  

 
Forslagstillers vurdering 
Disse blir besvart og utredet i planarbeidet. Merknadene er behandlet i sin helhet i vedlegg 1. 
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9. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Eiendommen planlegges regulert til et byggeområde for boliger. Eksisterende bygning på 

eiendommen bevares. Utbyggingen på området er i tråd med forslag til ny kommuneplanens 

arealdel. Totalt er planområdet 3,3 dekar. 

 

Planforslaget har tatt hensyn i bestemmelsene i forslag til ny arealdel i kommuneplanen, når det 

gjelder uteoppholdsareal, parkeringsplasser og utnyttelsesgrad. Det planlegges 10 nye boenheter 

i tillegg til eksisterende bolig på området.  

Utbyggingen gjør at det fortettes i dette området. Utnyttelsesgraden øker fra 25 % til 31,3%. 

Byggestruktur og form på bygningene skal følge resten av området. Høyden på bygningene øker 

med maksimalt en meter fra gjeldende reguleringsplan. Dette gjør at virkningene av planen 

forholder seg godt til omgivelsene og sol- og skyggeforhold for området blir ikke forringet i noe 

grad. Det blir etablert parkeringsplasser i forhold til forslag til ny arealdel til kommuneplanen. 

Dermed er det redusert mengde parkeringsplasser per boenhet i forhold til gjeldende 

reguleringsplan. Trafikksikkerheten har blitt vurdert til å være god nok når hastigheten på 

veinettet er 30 km/t og trafikkmengden er så lav. Det er uansett enkle tiltak som kan 

gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten, som å trimme trær som faller innenfor siktlinjen i 

kryss. Samtidig er det aktuelt å rydde trær som skygger for gatelysene. 

 

Plasseringen i området gjør at det i mindre grad er nødvendig å belage seg på bilkjøring til en 

hver tid. Idrettsplass, skole og dagligvarebutikk er i nærhet til planområdet, samtidig som at 

sentrum av Fauske ikke er lenger enn en kilometers avstand. Dette gjør at det i større grad er 

mulig å bruke gange og sykkel til ulike formål. 
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11. OPPSUMMERING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

(ROS) 

ROS-analysen av identifisert risikoer knyttet til ulike hendelser som brannsikkerhet og 

trafikkulykker.  

 

Det er i analysen kommet med avbøtendetiltak som må gjennomføres for å minimalisere 

sannsynligheten for at det inntreffer noen hendelser knyttet til disse temaene. Det er også 

beskrevet hvordan disse er ivaretatt i det utarbeidede planmaterialet. Følgende tiltak er 

foreslått/innlemmet i planen som avbøtende tiltak: 

 

• Utarbeide få og gode adkomster fra planområdet. 

• Rydding av siktlinjer i kryss. 

• Brannforebyggende tiltak i bygg. 

 

Det lages kun tre adkomster til planområdet. Dette erstatter den gjeldende løsningen som har 

adkomst langs store deler av Myrveien. Dette gjør det mer oversiktlig og trygt.  Rydding for 

siktlinjer i kryss kan enkelt gjennomføres på eiendommen.  

 

I tillegg til foreslåtte brannforebyggende tiltak i bygg, er brannsikkerhet innarbeidet i boligenes 

leiekontrakt, introduksjonshefte og husordensregler. Introduksjonshefte og husordensregler er 

oversatt til både engelsk, arabisk og tingrinji.  

 

Analysen ligger vedlagt i sin helhet. 
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12. VEDLEGG 

• Reguleringsplankart 

• Reguleringsbestemmelser 

• ROS-analyse 

• Illustrasjonsplan 

• Adresseliste ved varsling av oppstart 

• Innspill til planarbeidet 

 

Rapporter 

 

Notater 

• Trafikknotat 

• Geoteknisk notat  
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INNSPILL OG MERKNADER 

 

Hvem Merknad/innspill Kommentar Følger for planen 

02.02.2017, 

NVE 

NVE har ikke data om 

grunnforhold i dette 

området. Området er 

tilnærmet flatt, det er 

langt til bekkeløpet 

og det har så vidt vi 

er kjent med området 

ikke vært 

kvikkleirehendelser 

akkurat her. Ut fra 

dette, og at det i 

tillegg har stått 

bygninger der 

tidligere, mener vi det 

vil være greit å ikke 

kreve geoteknisk 

vurdering før tillatelse 

til tiltak innvilges. 

Det er gjennomført en 

geoteknisk vurdering av 

området.  

 

28.04.2017, 

Nordland 

fylkeskommune 

Naturmangfoldlovens 

§ 7 – prinsipper for 

hvordan offentlige 

beslutninger skal tas. 

Sjekkliste for 

Naturmangfoldloven er tatt med 

i planarbeidet. 

 

Personer med 

funksjonsnedsettelser 

skal ivaretas. 

Tas til etterretning. Vurderes i planen 

Alternative 

energikilder bør 

vurderes 

Fjernvarme er ikke tilgjengelig. Vurderes i planen 

Hensynet til barn og 

unge må ivaretas i 

planleggingen. Sikker 

skolevei, tilgang til 

lekearealer og 

uteområder. Sikringa 

av områder der barn 

og unge ferdes. 

Skoleveien vurderes som sikker 

nok. Det settes av tilstrekkelig 

utearealer til hver boenhet. 

Fauske kommune har 

gjennomført en barnetråkk for 

Fauske sentrum vest.   

 

Planprosessen skal 

legge opp til 

medvirkning i tråd 

med bestemmelsene i 

plan- og 

bygningsloven. 

Det er gjennomført et åpent 

folkemøte etter varsel om 

oppstart av planen. Innspill og 

merknader tas til etterretning 

 

Det skal legges vekt 

på sårbarhet for 

klimaendringer i ROS-

analysen 

Det vurderes. Tas med i 

analysen. 

07.02.2017 Det burde utredes Planbeskrivelsen tar for seg  
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Kontaktperson 

for naboene, 

Fred-Arne 

Johansen 

forhold som ivaretar 

sikkerheten til oss 

som grenser til 

prosjektet. Som 

grunnforhold, økt 

belastning på vei som 

kan føre til en usikker 

adkomst for våre 

barn 

dette. I tillegg blir det laget en 

geoteknisk vurdering og en 

trafikkvurdering. 

 Sol og skyggeforhold 

burde utredes. Om 

kommunen 

godkjenner prosjektet 

vil naboer kreve 

Fauske kommune for 

kompensasjon. 

Dette beskrives i 

planbeskrivelsen. 

 

 Kan Fauske kommune 

bare endre de lover 

og forskrifter som er 

gjeldende slik det 

passer kommunen? 

Endring av lov kan vel 

ikke bare gjøres med 

et pennestrøk. Er det 

så enkelt at det bare 

er å avtale en 

regulering på tvers av 

etatene? 

Denne planen følger PBL. 

Reguleringsendringer krever en 

reguleringsplan med tilhørende 

plankart, beskrivelse og 

bestemmelser. I tillegg blir det 

gjennomført en ROS-analyse. 

 

02.05.2017 

Kontaktperson 

for naboene 

Fred-Arne 

Johansen 

Det er viktig at 

tomtearealet og 

grenselinjer er 

korrekte når det 

gjelder avstand til 

nabogrenser, vei, 

byggelinjer, 

gangsoner, 

uteområder, 

parkeringsplasser, 

utnyttelsesgrad, 

tilgjengelighet osv. 

Dette blir korrekt i et plankart 

med eksakte eiendoms- og 

byggegrenser. 

 

Avvik fra gjeldende 

reguleringsplan bør 

dokumenteres og 

begrunnes. 

Dette blir dokumentert og 

vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Utnyttelsesgrad skal 

beregne med alt 

bebygd areal som 

opptar terrenget. 

Inkludert 

bygningsdeler utenfor 

fasade livet, 

Planbeskrivelsen beskriver 

dette. Planen følger Kommunal- 

og moderniserings-

departementets veileder «Grad 

av utnytting» for å beregne 

utnyttelsesgrad. 

Parkeringsnormer fra Fauske 
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parkeringsplass. Er 

det dette som er 

grunnlaget for 

beregningene? 

kommune følges. 

Det må være sikker 

adkomst til og fra 

parkeringsplass, 

tilrettelegges for 

funksjonsnedsettelse, 

handicap-parkeringer, 

tilgjengelighet for 

ambulanse. 

Illustreres jfr. Piler 

m/frisiktsoner. To handicap-

parkeringsplasser i nærhet til 

bolig. Det blir tilstrekkelige 

arealer inne på området. 

 

Hvilke krav stilles til 

universell utforming. 

Legge til rette for 

mennesker med 

funksjonsnedsettelse 

når det gjelder 

lekeplass, uteområde, 

adkomst og 

inngangsparti.  

Det stilles krav om at 50 % av 

nye boenheter på bakkeplan er 

tilgjengelige boenheter jfr. Tek 

10/Tek17.  

Det legges til rette for 

universelt utformet uteområdet.  

 

Stiller spørsmål om 

det er stabile 

grunnforhold i 

planområdet 

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene krever 

geoteknisk prosjektering. 

 

Utbyggingen vil 

utgjøre en 

trafikkbelastning. 

Trafikksikkerheten vil 

bli berørt og barn og 

unges skolevei vil bli 

berørt. Ønsker fortau 

langs boliggatene.  

Det er ønskelig med fortau 

langs boliggater, men 

trafikknotat viser at 30-sone er 

tilstrekkelig ved lave 

trafikkmengder som her. 

Rydding av kryss og eventuelt 

fartsdempende tiltak kan 

gjennomføres. En ROS-analyse 

gjennomføres på dette 

området. 

Dersom ønskelig 

kan det regulerte 

vegareal mellom 

eiendomsgrensene 

langs veg, 

etableres fortau. 

Dette utløses 

imidlertid ikke av 

dette prosjektet. 

Et forslag 

illustreres i 

planbeskrivelsen 

Uteoppholdsarealene 

burde utarbeides så 

det kan være lek for 

barn i alle aldre og ha 

samhandling med 

ulike aldersgrupper 

og funksjonsevner. 

Ønsker god adkomst 

og god tilgjengelighet 

til for alle brukerne.  

Ønsker at uteområdet 

i planområdet skal 

komme barna i 

området uten 

lekeplass til gode.  

Det er et krav om 25 m2 

uteområde per boenhet. Hele 

uteområdet er på 1100 m2. Det 

er ikke lekeplass for området 

som sådan/ nabolaget.  Det 

henvises til gjeldende 

reguleringsplan hvor det er 

regulert inn tre friområder - 

lekeområder Fr1-Fr3.  

Tiltaket berettiger ikke 

støyskjerming. 
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De ønsker støyskjerm 

til nærmeste naboer. 

ROS-analysen burde 

ta opp forhold 

forbundet med fare 

forbundet med bruk 

av transportnett for 

gående, syklende og 

kjørende innenfor 

området. Vurdere 

brannsikkerheten 

siden det har vært 

flere branner på 

eiendommen. 

Dette blir gjennomført i 

analysen. 

 

Det burde utarbeides 

en rapport om 

virkningene planen 

har for sol- og 

skyggeforhold i 

området. Ved å øke 

bygningshøyde mister 

vi sol- og lysforhold. 

Illustrasjoner av 

skyggevirkninger og solforhold 

er en del av planbeskrivelsen. 

 

Stiller spørsmål til 

ansvarsforholdet 

vedrørende 

utbyggingen. Hvem 

sitter med ansvaret 

hvis det skulle oppstå 

uønskede hendelser 

som denne 

utbyggingen kan 

medføre under 

utførelse og i ettertid. 

Tomteeier/utbygger/anleggseier 

har ansvaret.  

 

Anniken Storli 

24.11.2017 

Bekymret for brann i 

Myrveien 13 og 15 

etter mange 

branntilløp og ett 

nylig. I tillegg er 

sikker skolevei og 

barnetråkk i gata et 

tema for bekymring. 

Før vi leverer planforslaget til 

behandling i Fauske kommune, 

ferdigstilles risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS).  

 

Naboene v/ 

Fred-Arne 

Johansen 

20.11.2017 

Viser til innspill i fra 

Nordland 

fylkeskommune den 

28.04.2017 der 

planarbeidet skal ta 

hensyn til fylkesplan 

for Nordland kap. 8 

Arealpolitikk. 

-Hvilket hensyn har 

planarbeidet tatt til 

Se planbeskrivelse.  

Se trafikknotat. 
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barn og unge når det 

gjelder sikker 

skolevei, god tilgang 

til lekearealer og 

andre uteområder i 

tillegg til sikring av 

områder der barn og 

unge ferdes. 

Stiller spørsmål ved 

medvirkning til 

planprosessen. 

Totalt sett har det vært et 

medvirkningsopplegg som går 

langt ut over det plan- og 

bygningsloven krever. 

PBL §12.8. krever i denne type 

planer at det skal: 

 - Kunngjøres en melding om 

oppstart av planarbeidet i minst 

én avis som er alminnelig lest 

på stedet, og gjennom 

elektroniske medier. 

-Registrerte grunneiere og 

festere i planområdet og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i 

planområdet samt naboer til 

planområdet, skal når de blir 

dirkete berørt, hensiktsmessig 

måte underrettes om at 

planarbeidet tas opp. 

 

Hvorfor er de 

endringene som er 

gjort i denne 

prosessen ikke lagt 

fram til alle berørte 

parter. 

Det arbeides med et 

planforslag. Dette planforslaget 

skal ut på høring. Der har alle 

berørte og interesserte 

mulighet til å si sin mening om 

forslaget. 

 

Stiller spørsmål ved 

universell utforming 

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

Hvorfor er det ikke 

konsekvensutredning 

Fordi planen er i tråd med 

overordnet plan.  

 

Stiller spørsmål ved 

den nye 

kunngjøringen 

25.10.17.  

Alle berørte naboer har fått 

skriftlig varsel sent i mars. 

Kunngjøringene i avis og på 

internett er gjennomført 

grunnet en glipp ved 

kunngjøring for oppstart av 

planen og det måtte dermed 

varsles på nytt. 

 

Sammenslåing av tre 

eiendommer for 

planløsningen – har 

kommunen godkjent 

dette.  Tre adkomster 

Dette er et planforslag som skal 

ut på høring. Ingenting er 

godkjent enda.  

 

Hva med framtidig 

planlagt gang og 

Det er ønskelig med fortau, 

men trafikken i området er så 
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sykkelveg? lav at det ikke er noe krav om 

det.  Se kommentar til Fred 

Arne Johansen 02.05.17 

Stiller spørsmål om 

adkomst og 

veiområdet 104/200 

Dette er en del av planområdet. 

Dette vurderes av kommunen 

når den er ute på høring. Osv. 

 

Stiller spørsmål ved 

utnyttelsesgraden 

Dette redegjøres for i 

planforslaget som skal på 

høring.  

 

Bygg utenfor 

byggelinje? 

Byggene plasseres innenfor 

dagens byggegrenser. Det 

lages ikke nye byggegrenser. 

 

Dokument vedlagt 

med lekeplass fra en 

eldre plan. 

Dette er en eldre plan som er 

erstattet av gjeldende 

reguleringsplan for Møllnveien 

27.02.1997 

 

På hvilken måte er 

barn og unges 

interesser tatt vare 

på når det gjelder 

lek? 

Det er lekeplass rett sør for 

området, som nevnt tidligere.  

 

 Stiller spørsmål ved 

grunnundersøkelsene 

Geoteknisk rapport medfølger 

planforslaget. 

 

Ørjan 

Kristensen og 

Linda Aparicio 

26.11.2017 

Bekymret for 

trafikksituasjonen i 

kryss mtp. 10 nye 

boenheter.   

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

 Store forandringer i 

grunnen de siste 

årene. Skader på eget 

hus etter riving på 

branntomt.  

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene setter ikke 

noen begrensinger for planen. 
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Reguleringsbestemmelser 
 

Detaljregulering Myrveien 13 og 15 

Fauske kommune 

 
Planen er datert: 13-02-2018 

 
Siste revisjon av planen: 07-05-2018 

 
Siste revisjon av planbestemmelsene: 07-05-2018 

 
 
 

AVGRENSNING 
 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Rambøll og datert 
13.02.2018. 

 
INNENFOR REGULERINGSGRENSENE ER OMRÅDET REGULERT TIL FØLGENDE 
FORMÅL ETTER PLAN- OG BYGNINGLOVEN: 

 
§ 12-5 Formål 

 
1. Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse (B) 
Lekeplass (LEK) 
Gårdsplass (GP) 

 
2. Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 
Gangveg (G) 



FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 
 

§ 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

1.1 Områder for boligbebyggelse (B) 
 

Det skal utarbeides 2 sykkelparkeringer pr. boenhet. 
 

Det tillates bygd kjeller/sokkel der grunnforhold tilsier det. 
 

Boligene skal ha en harmoni i forhold til form, fasader og materialbruk. 

Takvinkel skal være mellom 22,5 og 38 grader. 

Innenfor området er det tillat oppført konsentrert småhusbebyggelse. 

Utnyttelsen i området skal maksimalt være 35 % BYA. 

Bygningenes hoveddel skal innenfor området ha innbyrdes lik takform. 

Gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter. 

1.2 Lekeplass (LEK) 
 

Området markert f_LEK skal være felles lekeplass for boligene. 
 
1.3 Gårdsplass (GP) 

Området markert f_GP skal være felles gårdsplass for boligbebyggelsen. Parkering til bolig skal 

skje på angitte plasser innenfor f_GP, minimum 1,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet mindre enn 

50 m2 og 1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet større enn 50 m2. Minimum 10% av 

parkeringsplassene skal være reservert for forflytningshemmede. 
 

§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2.1 Kjøreveg (KV) 
 

Vegene merket o_KV skal benyttes som atkomstveger til boligene innenfor planområdet. 
 

2.2 Gangveg (G) 
 

Området markert f_G skal være felles gangveg fra gårdsplass til lekeplass. 
 

§ 3 HENSYNSSONER  
 
3.1 Frisikt (H140)  
 
Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere 
enn 0,5 m over vegdekket på tilstøtende veg. 
 
§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
4.1  Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av 

prosjekteringsrapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle 
arbeider i byggeperioden. 

4.2 Utslippstillatelse for spillvann må være gitt før igangsettingstillatelse gis. 
4.3 Før det gis brukstillatelse stilles følgende krav: 

- Det skal være tilfredsstillende belysning i kryss Kirkeveien/Farvikveien.  
- Det skal opparbeides lekeplass (f_LEK) på minimum 150 m2. 



§ 5 GENERELLE BESTEMMELSER 
 
5.1  Oljeskift, hjulskift og fylling av drivstoff i forbindelse med anleggsvirksomhet skal ikke foregå 

innenfor planområdet. 
5.2  Dersom det støtes på et mulig fredet kulturminner under arbeidet, skal arbeidet stanses og 

kulturminnemyndighet varsles. 
5.3 Der byggegrensen er mindre enn 4,0 meter, og det etableres bebyggelse nærmere hverandre enn 

8,0 meter, kreves det brannvegg på tilstøtende vegger på bolighus. 
5.4 Det tillates maksimalt 14 boenheter i planområdet. Minimum 50 % av nye boenheter skal være 

tilgjengelige boenheter med livsløpsstandard. 
5.5 Det skal opparbeides minimum 35 m2 uteoppholdsareal per boenhet. 
5.6 Det skal opparbeides lekeplass på minimum 150 m2. 
5.7 Det skal opparbeides et gjerde langs Lynghaugveien og Myrveien der langsgående parkering 

etableres. 
5.8 Universell utforming: For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i 

byggeteknisk forskrift (TEK). 
5.9 Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442/2016 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
5.10 Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye boenheter fordelt på to nye bygg.  

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

Planområdet er på 3,3 dekar og består av et leilighetsbygg i to etasjer og en nedbrent kommunal 

firemannsbolig.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som 

kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 

hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

 

 

 

 
Figur 1 Oversiktsbilde planområdet.  
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1.3 Metode og arbeidsform 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 

hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 forskjellige hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de 

aktuelle kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

Arbeidsform 

ROS-analysen ble gjennomført den 2. februar 2018. Akseptkriterier og hovedtema for analysen 

ble diskutert i gruppa basert på DSB`s mal for ROS-analyse. Identisfisering av mulige hendelser, 

risikovurdering med konsekvens og sannsynlighet og tiltaksidentifisering ble deretter 

gjennomført. 

 

Følgende deltakere var med: 

• Line Kristiansen (Fauske kommune – Leder bolig) 

• Halvard Opli (Fauske kommune – avdelingsleder) 

• Asbjørn Knutsen (Fauske kommune) 

• Trond Heimtun (Fauske kommune – kommunal sjef) 

• Jan Ivar Karlsen (Fauske kommune) 

• Rune Reisænen (Fauske Kommune) 

• Øyvind Storli (Fauske kommune) 

• Eirik Lind (Rambøll) 
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1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, kjente data og 

registreringer og forslag til regulering. Det er også gjort en geoteknisk analyse og en 

trafikkvuredering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp 

alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom 

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad 

av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer 

som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 ulike hendelser/situasjoner.  

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse 

i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller): Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, 

men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i løpet 

av en 10-års periode 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til tilfeller 

med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år. Skjer 

månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 

Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap:  

Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier 

/ produksjonstap 

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen 

personskader 

Ingen miljøskader Økonomisk tap inntil 

30.000,-. 

2. Mindre alvorlig 

/en viss fare 

Få/små 

personskader 

Mindre og lokale 

miljøskader 

Økonomisk tap mellom 

30.000,- og 300.000,-. 

3. Betydelig/kritisk Alvorlige 

personskader. 

Omfattende miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

300.000,- og 3 mill. kr 

4. Alvorlig/farlig Alvorlige 

personskader 

/ en død. 

Alvorlige miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

3 og 30 mill. kr 

5. Svært alvorlig / 

katastrofalt 

Personskade 

med en eller 

flere døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige miljøskader, 

uopprettelige. 

Økonomisk tap over 30 

mill. kr. 
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2.2 Sjekkliste 

 
Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei    Planområdet er ikke utsatt for 
snø eller steinskred.  

2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

Nei     

3 Er området utsatt for 

overvanns-
problematikk.  

Nei     

4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei     

5 Er det radon i 

grunnen? 

    Det er usikkerhet om radon i 
grunn ifølge NGU sine kart. 

6 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei     

 Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei     

8 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei     

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 

havstigning? 

Nei     

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 
 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Nei    Ifølge artsdatabanken er det 
ingen registrerte tilfeller. 

11 - Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei    Kart fra Naturbase viser ingen 
verneområder i planområdet. 

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 
bygg? 

Nei    Ingen registrerte i 
kulturminnesøk. 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for området?: 

13 -Hendelser på vei? Nei     

14 -Hendelser i tunnel? Nei    Ikke aktuelt 

15 -Hendelser på 
jernbane? 

Nei    Ikke aktuelt 

16 - Hendelser på metro 
(T-bane)? 

Nei    Ikke aktuelt 

17 - Hendelser på trikk 

(sporvogn)? 

Nei    Ikke aktuelt 

18 - Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei    Ikke aktuelt 
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19 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei    Ikke aktuelt 

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

20 - Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei     

21 - Akuttutslipp til 

sjø/vassdrag? 

Nei     

22 - Akuttutslipp til 
grunn? 

Nei     

23 - Avrenning fra 

fyllplasser? 

Nei     

24 - Ulykker fra industri 

med 
storulykkepotensiale? 

Nei     

25 - Støv/støy/lukt fra 

industri? 

Nei     

26 - Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei     

27 - Elektromagnetiske 

felt ved 
høyspentledninger 

Nei     

28 - Ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske el. gass/ 
eksplosiver mv.) 

Nei     

29 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei     

30 -Utslipp av 

eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Nei     

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 
 

31 -Elektrisitet 

(kraftlinjer)? 

Nei     

32 -Teletjenester? Nei     

33 -Vannforsyning? Nei     

34 -Renovasjon/ 

spillvann? 

Nei     

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
 

35  - Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  

el. linjer? 

Nei     

36 - Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master?  

Nei     

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området?: 
 

37 - til skole/barnehage? Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

kritisk 

9 Det har skjedd ulykker i 
nærhet til planområdet. 

38 - til nærmiljøanlegg? Nei     
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(idrett etc.) 

39 - til forretning etc.? Nei     

40 - til busstopp? Nei     

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
 

41 - gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

42 -Militære anlegg: 
fjellanlegg, 

piggtrådsperringer 

Nei    Ikke aktuelt 

 

43 - Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei    Ikke aktuelt 

44 - Forurenset grunn? Nei    Ikke aktuelt 

 Omgivelser 
 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei     

46 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei     

47 Luftforurensning Nei     

48 Støy - trafikkstøy Nei     

 Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 
 

49 - Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-

/terrormål? 

Nei     

50 - Finnes det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

 Brannsikkerhet 
 

51 - Omfatter 
planområdet spesielt 
farlige anlegg? 

Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

kritisk 

9 Brann har forekommet flere 
ganger inne på planområdet. 

52 - Har området 
tilstrekkelig 

brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

     

53 - Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 

slukkemannskap? 

Ja     

54 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 

tilliggende 
bebyggelse? 

Nei     
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2.3 Uønskede hendelser og farer 

2.3.1 Fare for brann 

 

Det har vært to tilfeller av brann på bygninger i planområdet. Som har gitt alvorlige skader på 

bygning. Dette har resultert i at bygget måtte rives. Det er viktig at bygningsmaterialene er mest 

mulig brannsikre. 

 

2.3.2 Fare for trafikkulykker 

 

Det er registrert noen trafikkulykker rundt planområdet. To av disse ulykkene er i Kirkeveien som 

er skolevei for barn i planområdet og området rundt. Ved registrering av barnetråkk, mente noen 

at Kirkeveien var noe utrygg. Dette mest på grunn av mangel på belysning. Ellers er krysninger 

av Rv. 80 – Storgata på ulike punkter ansett som skummelt for mange.  Det har også skjedd en 

del ulykker på denne strekningen.   
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

3.2 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

37 Trafikkulykker  30- sone gjør det tilstrekkelig uten fortau når trafikkmengden er 

lav. Det som er kritisk er at vegbelysningen er god og sikt i kryss er 

i henhold til krav. Det må ryddes for å bedre sikt i Myrvegen/ 

Skjerstadveien. 

I tillegg er det for dårlig veglys i Prix-krysset. Her står 

gatebelysning mellom trerekke. Dette gjør at armaturen er i konflikt 

med greiner og blader. Dette kan utbedres. Ved for høy gjentatt 

hastighet i gatenettet kan fartsdempere anlegges.  

51 Brannsikkerhet Det blir gjort branntekniske tiltak ved utbygging. Ekstra tiltak mot 

brann blir gjennomført for å redusere risikoen for brann. 

Brannhemmende tiltak for kledning på balkong burde 

gjennomføres. Komfyrvakt, forbud mot røyking, panelovner med 

god avstand til brennbart materiale er tiltak som kan redusere 

sannsynligheten for brann. I tillegg kan kommunen bidra med 

informasjon om hvordan forebygge brann til beboerne og øke 

kunnskapsnivået om opptreden ved brann. 

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket  

 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4 8 

 

12 

 

 

16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

 

6 

 

9 

37, 51 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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I tillegg til de overnevnt risikoreduserende tiltakene, har Fauske kommune v/ Flyktningstjenesten 

og boligkontoret innarbeidet flere tiltak i form av egne punkt om brannsikkerhet i 

leiekontraktene, introduksjonshefte og husordensregler.  

 

Brannsikkerhet i leiekontraktene: 

§7 Brannsikkerhet 

Leieobjektet skal ha røykvarsler og slukkeapparat eller husbrannslange. 

a) Røykvarsler 

Leier er forpliktet til å sørge for at røykevarsleren til en hver tid har et aktivt 

batteri. Røykvarsleren skal sjekkes en gang per måned. Hvis batteriet er utladet 

må leier skifte dette. Selv om batteriet ikke er utladet anbefales de at batteri 

skiftes minst en gang i året. 

 

b) Slokkeapparat/husbrannslange 

Leier er ansvarlig for å oppbevare slokkeapparatet/husbrannslangen lett 

tilgjengelig i leieobjektet. Leier skal sørge for sedvanlig egenkontroll og nødvendig 

vedlikehold av slokkeapparatet/husbrannslangen. 

Slokkeapparatet/husbrannslangen skal sjekkes en gang per måned. 

Slokkeapparatets manometermål skal stå på grønt. En gang i året bør leier vende 

slokkeapparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Hvis leieobjektet har 

en husbrannslange, bør denne kontrolleres minst en gang i året. Ved kontroll rulles 

hele slangen ut og det kontrolleres om kranen virker og at slangen er uten 

sprekker. 

 

c) Bruk av fellesarealer m.v. 

Rømningsveiene må ikke blokkeres av gjenstander (sykler, møbler, barnevogner, 

m.v.). Leier må heller ikke blokkere brannbalkonger med løsøregjenstander. Det 

må ikke hensettes løsøregjenstander på fellesareal på loft eller i kjeller.  

 

Det er også et punkt om røyking; 

 

§19 Særlige bestemmelser 

.. Røyking er ikke tillatt innendørs i kommunale boliger. 

 

Introduksjonshefte: 

Fauske kommune har i samarbeid med Husbanken og Bodø kommune utarbeidet et eget 

introduksjonshefte. Heftet er blit oversatt til engelsk, arabisk og tingtinji. Heftet tar for seg det å 

bo- og ulike utfordringer rundt dette. 

 

Husordensregler: 

Fauske kommune har utarbeidet husordensregler som gjennomgås på kontraktsmøtet. 

Husordensreglene er oversatt til engelsk, arabisk og tingrinji. 

 

1. Leietaker skal bidra til et godt og trygt bomiljø, følg husordensregler og leiekontraktens 

bestemmelser. 

2. Som leietaker skal du ta hensyn til dine naboer slik at din adferd ikke er til sjenanse for 

andre. Leietaker er også ansvarlig for sine gjesters adferd. 

3. Leietaker plikter å holde normal ro og orden ute og inne 

4. Det skal kun kastes toalettpapair i toalett 

5. Det skal normalt være ro i boligen mellom kl 23 og 07. 

6. Leietaker har selv ansvar for å klippe plen og måke snø 
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7. Røyking er ikke tillatt inne i boligen 

8. Leietaker plikter å sortere avfall i avfallsdunkene, og få disse tømt, se 

9. avfallskalender 

10. Parkering av bil skal skje på anvist plass på eiendommen 

11. Vis aktsomhet ved bruk av smult –brannfare – bruk ventilasjon 

12. For å unngå fukt og fuktskader skal ventilasjon stå åpen. Fins ikke det må leietaker sørge 

for utlufting i vindu. Damp skal unngås i boligen. 

13. Det tillates ikke å holde dyr i boligen, dersom dette skulle bli aktuelt må det søkes til 

utleier. 

14. Det er montert brannvarslere og brannslukkingsapparat i boligen. Leietaker plikter å 

skifte batteri i brannvarslere 1 gang pr. år, samt snu/vende brannsukkingsapparat hver 

6. måned. 

15. Brudd på ordensreglene kan medføre skriftlig advarsel. Dersom forholdene ikke forbedres 

vil det være grunnlag for oppsigelse av leieforholdet. 

 

I tillegg har Fauske kommune ved flyktningstjenesten egne miljøarbeidere som skal hjelpe 

flyktningene med det å være ny i landet, og det å bo i deres boliger. De går gjennom det å bo i 

Norge, for eksempel brannsikkerhet, vasking, søppelsortering, regninger osv. 

 

3.3 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den 

aktuelle fasen. 

 

 

 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

37 Fare for trafikkulykker utenfor 

planområdet 

Uendret risiko Redusert risiko 

51 Fare for brannulykker i bygninger i 

planområdet  

Uendret risiko Uendret risiko 

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

  

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert to aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

37 Trafikkulykker  

51 Brannsikkerhet 

 

 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 

planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  
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5. KILDER  

Forslag til regulering (Rambøll): 

Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

Arealis nettsted (Statens kartverk) 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

 

Miljøstatus 

www.miljostatus.no/kart 

 

NVE (kvikkleire) 

http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery

&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense 

 

Vegdatabanken  

www.nvdb.no 

 

Kulturminner 

www.kulturminnesok.no 

 

Fauske kommune 

https://www.fauske.kommune.no/  

 
 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.miljostatus.no/kart
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense
http://www.nvdb.no/
http://www.kulturminnesok.no/
https://www.fauske.kommune.no/
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MYRVEIEN 13 OG 15 – GEOTEKNISK VURDERING TIL REGULERINGSPLAN 

 

1. Bakgrunn 

Fauske kommune utarbeider ny reguleringsplan for eiendommen gnr./bnr. 104/209 i 

Fauske. Mottatte illustrasjonsplan er vist i vedlegg 1. Hensikten med reguleringsplanen er å 

legge til rette for ny boligbebyggelse. Tidligere boligbygg i Myrveien 15 ble brannskadet og 

er revet, og skal nå gjenoppføres som leilighetsbygg over to etasjer med totalt 6 boenheter. 

Like vest for Myrveien 15 skal det i tillegg oppføres et nytt leilighetsbygg over to etasjer 

med totalt 4 boenheter. Det er også planlagt tilhørende garasjebygg/carport og sportsboder.   

 

Planområdet ligger mellom to kvikkleiresoner, 1653 «Farvikbekken Sør» i nord og 1652 

«Erikstad» i sør. Planområdet ligger ikke innenfor eller i utløpet for noen registrerte 

kvikkleiresoner.  

 

 

Figur 1: Utsnitt fra kvikkleiresonekart over området (atlas.nve.no).  

NOTAT 

Oppdrag 1350021445 – Reguleringsplan Myrveien 13 og 15 

Kunde Fauske kommune 

Notat nr. G-not-001 

Dato 2017/10/06 

Til Line Kristiansen  Fauske kommune 

Fra Kathrine Buene Gangenes Rambøll Norge AS 

Kopi    
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Rambøll Norge AS er engasjert for å utføre en geoteknisk vurdering til reguleringsplan.  

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser inne på planområdet. Undersøkelsen er utført av 

Norconsult AS og ble utført i uke 18/2017. I tillegg har Rambøll Norge AS utført 

grunnundersøkelser på naboeiendommen i Skjerstadveien 13, som ligger like øst for 

planområdet. Resultatene fra begge undersøkelsene viser generelt at løsmassene i området 

består av siltig leire med tynne sand- og siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middels 

fast, og lite til middels sensitiv. Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale slik 

dette er definert i NVEs retningslinjer 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».   

 

Over leira indikerer sonderingene inne på planområdet et ca. 1,0 – 1,5 meter tykt topplag 

av grovere og fastere masser. Berg er registrert i ett av borpunktene, ca. 30 meter under 

dagens terreng.  

 

3. Topografi og grunnforhold 

Planområdet ligger på ca. kt. +28 på et større terrengplatå på Erikstad i Fauske kommune. 

Planområdet ligger godt innenfor omkringliggende skråningskanter.  

 

 

Figur 2: Utsnitt fra kvartærgeologisk kart over området (www.ngu.no). 

 

Kvartærgeologisk kart over området viser generelt tykke havavsetninger, med marine 

strandavsetninger sør og øst for planområdet.  

 

De utførte felt- og laboratorieundersøkelser utført av Norconsult AS og Rambøll Norge AS 

bekrefter i stor grad de angitte løsmasseforhold. Det vil si tykke avsetninger av siltig leire 

fra ca. 1,0 – 1,5 meter under terreng.  

 

4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering 

Mottatte planer gjelder en reguleringsplan og skal i denne omgang ikke til byggesak. Det er 

i dette tilfellet, med et begrenset reguleringsområde og forholdsvis detaljerte planer for 

utnyttelse av planområdet, funnet hensiktsmessig å definere og omtale de aktuelle 

myndighetskrav som gjelder for de viste planer. Det gjøres oppmerksom på at vurderingene 

kun er gyldige for de planer som er mottatt og vist i vedlegg 1. Andre planer kan 

nødvendigvis medføre endringer mht. myndighetskrav. 
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Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori 

gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i 

geoteknisk kategori 2, med bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og 

fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold». 

 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

Eurokode 0 tabell NA.A1 (901) gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 

konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 

1 til 4. Denne typen bygg vurderes å falle inn under kategorien «Småhus, rekkehus, mindre 

lagerhus osv.». Prosjektet plasseres derfor i pålitelighetsklasse 1.  

Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode 

Eurocode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) 

hver for seg, avhengig av pålitelighetsklasse.  

 

Iht. tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurocode 0 settes prosjekteringskontrollklasse til 

PKK1 og utførelseskontrollklasse til UKK1 hvor det for begge kreves egen kontroll. 

 

Regler om uavhengig kontroll er også gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og 

byggesaksforskriften (SAK 10) kap. 14. For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke påkrevd 

uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. 

 

Tiltaksklasse iht. SAK10 og krav om uavhengig kontroll 

I henhold til tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i «Veiledning om 

byggesak» (SAK10 § 9-4), vurderes grave- og fundamenteringsarbeidene å kunne plasseres 

i tiltaksklasse 1. Dette med bakgrunn i at prosjektet er plassert i pålitelighetsklasse 1 og 

at byggene er småhus på 2 etasjer. For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke krav om 

uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, i henhold til SAK10 § 14-2 punkt c.  

Seismisk dimensjonering 

Vurdering av behov for seismisk dimensjonering er utført iht. Eurokode 8. Seismisk klasse er 

bestemt etter tabell NA.4 (902), og prosjektet plasseres i seismisk klasse I. Det kreves ikke 

dokumentert kapasitet mot jordskjelv for seismisk klasse 1. Dimensjonering for 

jordskjelv kan derfor utelates.  

 

Flom- og skredfare 

I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det 

oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

 

Planområdet ligger mellom to kvikkleiresoner, 1653 «Farvikbekken Sør» i nord og 1652 

«Erikstad» i sør, men ligger ikke innenfor eller i utløp for noen registrerte kvikkleiresoner. 

Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale inne på planområdet og videre 

utredning av risiko for større områdeskred som følge av kvikkleireforekomster anses ikke 

nødvendig.  

 

Planområdet er ikke utsatt for flom, steinsprang, snøskred eller andre typer skred.  
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5. Vurdering 

 

Generelt 

Utførte grunnundersøkelser på og omkring planområdet viser at løsmassene består av siltig 

leire med tynne sand- og siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middels fast og lite til 

middels sensitiv. 

 

Tidligere bygg i Myrveien 15 er revet og den gamle kjellerens skal være gjenfylt. Det er 

usikkert hvorvidt de gamle kjellermurene er revet og hvilke fyllmasser som er benyttet. De 

nye leilighetsbyggene er så langt planlagt uten kjeller, men de opptredende grunn- og 

terrengforhold tillater at de nye byggene kan planlegges med kjeller.  

 

Fundamentering 

Nye bygg kan fundamenteres direkte i de jomfruelige løsmassene. Bygg uten kjeller vil 

medføre noe tilleggslast mot grunnen og setningsreduserende tiltak som lette fyllmasser 

under og omkring byggene eller helstøpt bunnplate bør vurderes i detaljprosjekteringen. 

Alternativt vil en løsning med kjeller under byggene kompensere for tilleggslasten.  

 

Det er utført en vurdering av bæreevne for enkeltfundamenter. Beregningen gjelder for 

maksimalt tillat grunntrykk i bruddgrensetilstand for rent vertikalt påkjente fundamenter, 

dvs. at det forutsettes at horisontallaster fra bla. jordtrykk tas opp av etasjeskiller over 

eventuell kjeller og støpt betongplate i kjeller. Det er utført beregninger for både total- og 

effektivspenningsanalyse. Det er forutsatt at grunnvannet ligger i uk. fundament (drenering 

ligger ned til uk. fundament), og styrkeparametere henholdsvis udrenert skjærstyrke suD = 

20 kPa i fundamentnivå, tan  = 0,45, og attraksjon, a = 5 kPa. Valg av styrkeparametere i 

effektivspenningsanalysen er basert på erfaringsverdier fra tilsvarende løsmasser iht. 

Statens Vegvesens håndbok V220. Det er også forutsatt at en har minimum 0,5 meter 

overdekning over uk. fundament med «tunge masser», dvs. med fratrekk for evt. isolasjon 

under gulv på grunn etc.   

 

Totalspenningsanalysen gir følgende bæreevne: 

 

 suD = 20kPa, pv = 0,5m x 20kN/m2 = 10kPa 

 

 For kvadratiske fundamenter, NC = 6,2  

vn’ = Nc * suD/cu + pv = 6,2 * 20/1,4 + 10 = 98kPa 

 

  For banketter, NC = 5,2  

vn’ = Nc * suD/cu + pv = 5,2 * 20/1,4 + 10 = 84kPa 

 

Effektivspenningsanalysen gir følgende børeevne for de oppgitte fundamentbredder: 

 

Bredde Bæreevne 

[m] [kPa] 

1 80 

2 100 

 



@E BYGG OG ARKITEKTUR

Effektivspenningsanalysen gir laveste, og dermed dimensjonerende bæreevne for
prosjektet, dvs. maksimalt BOkPa for rent vertikalt belastede fundamenter.

Kranplassering og fundamentering må vurderes i samråd med geotekniker. Kran må
plasseres tilstrekkelig langt inn fra graveskråningen ned mot byggegropa og det kan være
nødvendig å senke kranfundamentet under dagens terreng, samt masseutskifte med
oppkomprimerte kvalitetsmasser av sprengt stein under fundamentet.

Graving
Åpen graveskråning kan etableres med helning maksimalt 1:1,5 så lange avstand til
omkring liggende bygg, konstruksjoner og infrastru ktur tillater det.

Sluttkommentar
Det forutsettes at geoteknikker blir engasjert for oppfølging av detaljprosjekteringen og
utførelsen.

Dokumentet er utarbeidet av Dokumentet er kontrollert av

l4c-[ h;.l^ß . Gan-o.,^.-s-t\)ù
Kathrine Buene Gangenes
S¡vilingeniør geoteknikk

42lu^
Per Arne wangÉn
Sivilingeniør geoteknikk

M: 951 86 435
kathrine. gangenes@ramboll. no

Vedf egg: 1: Illustrasjonsplan per 04. L0.2Ot7

Mi 47 75 67 21
per.arne.wangen@ra mboll. no
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/7053     
 Arkiv sakID.: 18/551 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
058/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
063/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av planprogram 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 058/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 
Vedlegg: 
07.05.2018 Uttalelse fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 1380718 

07.05.2018 Uttalelse fra Eldrerådet 1380719 

19.04.2018 Innspill til trafikksikkerhetsplan 2018 - 2022 1378978 

20.03.2018 FAU Valnesfjord skole - høringsuttalelse 1376773 

28.02.2018 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Planprogram 1373257 

12.02.2018 Planprogram - trafikksikkerhetsplan 1373259 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 12.03. – 30.04.2018 
Det har kommet inn 4 uttalelser til planprogrammet. 
 
Saksopplysninger: 
Planutvalget vedtok i sak 13/18 at planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2019 – 2023 skulle legges ut 
på høring i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 
 
Planprogrammet ble sendt på høring den 12. mars 2018 med høringsfrist den 30. april 2018. 
Ved fristens utløp var det innkommet 4 tilbakemeldinger.  Disse var fra: 
 

FAU Valnesfjord skole 
Dan Håkon Kjerpeseth 
Eldrerådet 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 

 



Ingen av innspillene har konkrete merknader til selve planprogrammet.  Innspill som gjelder innhold, vil 
bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet med planen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Foreliggende planprogram fremstår som et godt styringsverktøy for det videre arbeidet med 
trafikksikkerhetsplanen 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  16.04.2018 
Vår ref.: 18/5922 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 Enhet plan/utvikling 
 

 
 
 

Planprogram til uttalelse - Trafikksikkerhetsplan for Fauske 
kommune for 2018 - 2022 - Høring 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 010/18, har i møte 11.04.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til planprogram for 
Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune for 2018 - 2022 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  27.04.2018 
Vår ref.: 18/6571 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 Enhet plan/utvikling 
 

 
 
 

Planprogram til uttalelse - Trafikksikkerhetsplan for Fauske 
kommune for 2018 - 2022 - Høring 
 
Eldrerådet- 015/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet har ingen merknader til planprogram til uttalelse – Trafikksikkerhetsplan for Fauske 
kommune for 2018-2022 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



Fra: Dan Håkon Kjerpeseth <dan.innboks@gmail.com> 
Sendt: onsdag 11. april 2018 08.58 
Til: Postmottak 
Kopi: Lise Gunn Hansen 
Emne: Innspill til trafikksikkerhetsplan 2019-2023 
 
Hei 
 
I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan i Fauske, vil jeg med dette foreslå 
flere tiltak som jeg mener bør inn i ny trafikksikkerhetsplan. 
 
Flere av tiltakene er anbefalte tiltak fra nasjonale myndigheter, mens andre tiltak er basert på 
observasjoner og situasjoner jeg opplever som bilist, syklist og fotgjenger i Fauske. 
 
Fysiske tiltak jeg mener bør inn i planen: 
 

 Samleveier til og i boligfelt settes ned til maks 40 km/t (anbefalt fra nasjonal hold) 
 Alle gangfelt over veier skal være opphøyd, godt merket og punktbelyses.(anbefalt fra 

nasjonalt hold) 
 Fortau og gangveier skal merkes med sebrastriper der disse krysser en vei. 
 Områder rundt barnehage og skoler skiltes med skilt nr 142  (Fareskilt: Barn) 
 Fartsdempende tiltak i veier som passerer barnehager/skoler.( F.eks Lyngveien som 

passerer få meter fra av/påstigning til Lyngheia barnehage) 
 Bygge om saksebommer slik at disse kan brøytes på en enkel måte. Dette vil lette 

framkommelighet med barnevogn, sykkel, spark og rullestol 

 
Andre tiltak jeg mener bør inn i planen: 
 

 Utarbeide retningslinjer for brøyting: Fortau og G/S veier skal være gjennombrøytet eller 
strødd før kl 7 på hverdager og kl 9 i helger. Blir bilvei brøytet, skal tilhørende fortau og 
G/S vei brøytes umiddelbart. (Dette er vanlige retningslinjer i andre kommuner) 

 Ved utbygging av boligfelt og næringsområder skal infrastruktur for gående og syklende 
bygges ut samtidig. Viktig at vi i framtiden unngår situasjonen vi fikk på Krokdalsmyra 
(tok 8 år fra Fauske Handelspark åpnet til g/s-vei ble bygget) 

 Innføre tidsfrist på trafikksikkerhetstiltak som anbefales gjennomført av faglig 
trafikkforum, f.eks: Enhet Plan/utvikling plikter å sende anbefalte sikkerhetstiltak 
videre for politisk behandling innen 90 dager. 

 Alle hendelser og ulykker med kommunale kjøretøy skal granskes internt for å avdekke 
bakenforliggende årsaker og forbedringspunkter (Ref.dødsulykke Sjøgata i 2014) 

 Gjennomføre kjøre- og trafikksikkerhetskurs for alle ansatte i kommunen som er 
avhengig av å kjøre bil/maskiner for å utøve sin arbeidsoppgaver. (Ref.dødsulykke 
Sjøgata 2014) 

 Snarveier er ofte viktige ferdselsårer: Kartlegge og vedlikeholde snarveier kan være et 
viktig og billig tiltak for å gjøre det mer attraktivt å gå. (snarveier trenger likevel ikke å ha 
universell utforming eller like høy vedlikeholdsgrad) 

 Sikre at utfartsområder har trafikksikker adkomst, spesielt områder som brukes av skole 
og barnehage (F.eks gangfelt til Trollskogen i Hauan) 

 

 



Lykke til med ny Trafikksikkerhetsplan☺ 

 

 
Mvh 
 
Dan Håkon Kjerpeseth 
 



FAU Valnesfjord                                                                                                                                  12.03.2108 

Kontaktopplysninger: 

ellensvendsgard@live.com 

 

 

 

 

Til Fauske kommune 

 

 

 

Høringsuttalelse til planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan 2014-2017 

FAU Valnesfjord skole er tilfreds med at arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen er i gang. 

Vi håper at framdriftsplanen holdes og støtter de føringer og målsettinger som er tatt med i 

planprogrammet. 

Et konkret innspill til planprogrammet: 

Punkt 5.3. Medvirkning. 

FAU Valnesfjord skole er opptatt av at barn/unge blir hørt i det videre arbeidet med 

trafikksikkerhetsplanen. Dette kan for eksempel gjøres gjennom Barnetråkk. 

https://www.barnetrakk.no/. 

 

Mvh FAU Valnesfjord skole 

  

 

 

https://www.barnetrakk.no/
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 Arkiv sakID.: 18/551 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
013/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Rullering av trafikksikkehetsplanen - Planprogram 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Planprogram for trafiksikkerhetsplan 2019-2023 for Fauske kommune legges til høring i 6 uker fra 
29. februar 2018 i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 013/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Planprogram for trafiksikkerhetsplan 2019-2023 for Fauske kommune legges til høring i 6 uker fra 
29. februar 2018 i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 

 
Vedlegg: 
12.02.2018 Planprogram - trafikksikkerhetsplan 1373259 
 
Sammendrag: 
Trafikksikkerhetsplanen ble i K-sak 90/17 prolongert til også å gjelder for 2018. Det skal utarbeides ny 
plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen for perioden 2019-2023. 
 
Saksopplysninger: 
Planen skal utarbeides som en kommunedelplan forankret i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Det er utarbeidet planprogram med forslag til organisering av arbeidet og plan for fremdrift.  
 
Prosjektgruppa foreslås bredt sammensatt.  
 
Styringsgruppa er Plan- og utviklingsutvalget. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Planprogram 
Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan 
Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan 2014-2017 
 

Høringsversjon 
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1 Innledning 
Trafikksikkerhet og folkehelse er knyttet godt sammen i et lokalmiljø, og vil ofte handle om følelsen 
av å kunne ferdes trygt innenfor egen kommune. Enten man ferdes der selv, eller det handler om å 
sende barna sine til skole eller til ulike fritidsaktiviteter. Dette uavhengig om man går, sykler, bruker 
rullestol eller ferdes rundt i kommunen i et eller annet kjøretøy. 

For å lykkes med å skape denne følelsen til hver enkelt innbygger er det derfor viktig at 
trafikksikkerhetsarbeidet er tverrfaglig, og at det er forankret både i den politiske og den 
administrative ledelsen i kommunen. 

«Trafikksikker kommune-» konseptet legger opp til kriterier og sjekklister for et godt og systematisert 
trafikksikkerhetsarbeid innenfor kommunegrensen. 

2 Systemtenkingen 
For å oppnå målene kommunen har satt for perioden og for å bedre trafikksikkerhetsarbeidet 
ytterligere i hele kommunen, skal hver enhet utarbeide egne planer som bygger på følgende 3 
prinsipper: 
 

• Sjekklister: Planen legger opp til å utarbeide og etablere sjekklister for 
trafikksikkerhetsarbeidet, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innledende periode, 
til systemet får satt seg innenfor alle enheter i kommunen, og at rutinene om registrering og 
rapportering fungerer tilfredsstillende. 

• HMS arbeidet: Rapportering av utført sjekklister skal etter hvert forsøkes  implementert i 
kommunens HMS- system og eventuelle avvik følges opp hvert år. 

• Ansvars- og oppgavefordeling: Planen har en gjennomgående ansvars- og oppgavefordeling. 
Det ligger et klart overordnet ansvar hos Rådmannen når det gjelder  gjennomføring og 
oppfølging av planens intensjon og arbeidsfordeling om trafikksikkerhetsarbeidet skal lykkes. 

3 Føringer 
3.1 Lovverk 
Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. 
Både som vegeier, eier av skoler og barnehager, men også som stor arbeidsgiver og kjøper 
av transporttjenester, har kommunen ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. 
Kommunens ansvar er regulert gjennom følgende lover og forskrifter: Kommuneloven, 
Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven, Plan og bygningsloven, Lov 
om grunnskolen og den videregående opplæringa, Kunnskapløftet, Rammeplan for 
barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og HMS- lovgivningen.  

3.2 Nasjonale føringer 
Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017 er utarbeidet gjennom et 
samarbeid mellom Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, 
Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk. Målsettingen er en betydelig reduksjon av antall 
hardt skadde og drepte. Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 
innen 2014 og ned til maks 600 innen 2020, og delmålet for perioden er maks 500 hardt 
skadde og drepte innen 2024. 



Planen skal uttrykke de ambisjoner som gjelder for perioden, og prioriteringer gjennom tiltak 
som retter seg mot trafikanten, kjøretøyet og vegen og bygger på Nasjonal Transportplan 
(NTP) 2014–2023.  

Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen skal være i samsvar med Statens Vegvesens 
handlingsprogram 2014–2017 (2023), Strategiplan for politiets trafikktjeneste 2012–2015, 
Trygg Trafikks strategiplan 2014–2017, Fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor 
trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner. 

 

 

3.3 Regionale føringer 
Et viktig satsingsområde for Nordland Fylkeskommune er å stimulere det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
 «Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er også, i økende grad, en innfallsport til å arbeide 
med trafikksikkerhet både innen skoler, barnehager og ulik kommunal tjenesteyting». 

3.4 Kommunale føringer 

3.4.1 Overordnet Kommunemål i kommuneplan (samfunnsdel) 8.09.2011: 

«Fram mot 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 
   - God folkehelse 
   - Vekst i næringsliv 
   - Vekst i folketall 
   - Gode tjenester 

4 Revideringsoppgaver og tema 
4.1 Målsettinger 

• Ulykkesreduksjon gjennom å påvirke fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, til å 
bidra til å redusere ulykkestallene raskere i kommunen, i samsvar med målene i Nasjonal 
Transportplan (NTP). 



• Påvirke til og legge til rette for at flest mulig kan gå og sykle til arbeid, skole og 
fritidsaktiviteter slik at kommunen bidrar til at vi når de nasjonale mål satt i NTP om at 80% 
av barna skal gå eller sykle til skolen. 

• Sikre skoleveger og veger til aktivitetsområder, og da fortrinnsvis å vurdere muligheten for å 
anlegge fortau eller gang-og sykkelveger der fartsgrensen overstiger 30 km/t. 

• Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet og tilrettelegge for 
funksjonshemmede innenfor kommunen. 

• Trafikksikkerhet skal bli en integrert og naturlig del av kommunens HMS- system, og få 
godkjenning som «Trafikksikker kommune» i løpet av 2018. 

• Ta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduksjon i ulykkestallene. 
 
4.2 Planstruktur og oppbygging 
Det foreslås å dele planen opp i følgende kapitler. 

• Organisering og ansvarsfordeling 
• Trafikkulykker – omfang og statistikk 
• Trafikkulykkenes kostnader 
• Tiltaksdel 
• Handlingsdel 
• Finansiering, oppfølging og rapportering 

Det lages en handlingsplan som viser tiltakene som skal gjennomføres på kort sikt. Handlingsplanen 
kan rulleres hvert år, eller etter ønske. En slik inndeling vil legge til rette både for tydelige og 
langsiktige strategiske satsinger i plandelen, og en mer dynamisk rullering- og evalueringsprosess av 
tiltak i handlingsprogrammet. 

4.3 Fokusområder 
Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2022 er en videreutvikling av eksisterende plan som ble 
utarbeidet av en egen prosjektgruppe nedsatt av Plan- og utviklingsutvalget, med 
tverrfaglige representanter fra ulike områder i kommunen. 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er 
forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Det er søkt etter å finne en plattform som er i 
samsvar med kommuneplanens overordnede mål, men også i samsvar med Regjeringens og 
Fylkeskommunens ambisjoner i forhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.  

For å gjøre planen så bærekraftig som mulig, skal den representere en helhetlig tenking ved 
at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng med kommunens planer innenfor HMS-
arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale delplaner. 

Nullvisjonen i NTP 2010 – 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller hardt skadd i 
trafikken, og har skal være styrende i konstruksjonen i denne trafikksikkerhetsplan.  
 

 



 
Nullvisjonen representerer en tenking og et verdisyn (etikk, vitenskapelighet og ansvar) som 
i seg selv er skadebegrensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med 
trafikksikkerhetsarbeid i kommunen åpner for, og kjenner på vårt ansvar til å la denne 
«Nullvisjonen» prege vårt arbeid på vegen mot en «Trafikksikker kommune». 

5 Organisering og medvirkning 
5.1 Generelt  
Det satses her på en bred og åpen revideringsprosess, med gode muligheter for medvirkning, 
deltakelse, informasjon og dialog underveis, både internt og eksternt. 

5.2 Organisering 
Politisk forankring: Styringsgruppe er plan- og utviklingsutvalget. 

Arbeidsgruppe: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene, representant 
fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, representant fra 
FagligTrafikkforum Fauske og med sekretariat fra enhet Plan/utvikling. 

Referansegruppe og rådgivende fora: Representanter fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen, frivillige 
organisasjoner med flere. Ressurspersoner inviteres til arbeidsgruppa ved behov. 

5.3 Medvirkning 
En bred og åpen medvirkningsprosess er en kritisk suksessfaktor for planlegging. Medvirkning i denne 
sammenheng er tenkt på flere plan. For det første er det de formelle høringsrundene som er pålagt 
av plan- og bygningsloven. Et annet bidrag vil komme fra de rådgivende fora nevnt ovenfor. For det 
tredje kan medvirkningsprosessen brukes til å etablere dialog med innbyggere i Fauske kommune om 
trafikksikkerhetsplanlegging. 
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Milepæler:  
27. februar 2018 – forslag til planprogrammet legges fram for plan- og utviklingsutvalget  
29. februar 2018 – planprogrammet annonseres og legges ut på høring 
15. april 2018 – frist høringsuttalelser planprogrammet  
22. mai 2018 – planprogram legges fram for planutvalget 
21. juni 2018 – planprogram legges fram for kommunestyret  
4. september 2018 – planforslaget behandles i plan- og utviklingsutvalget 
5. september 2018 – planforslaget legges ut på høring 
20. november 2018 – sluttbehandling i planutvalget  
13. desember 2018 – sluttbehandling i kommunestyret 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/7112     
 Arkiv sakID.: 16/10793 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
072/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
064/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Klagen tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Klagen tas ikke til følge. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klagen tas ikke til følge. 
 
Vedlegg: 
08.02.2018 Klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 

Rørgata traseen - Kjelvassløypa 
1372784 

19.03.2018 Etterlyser svar på klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommuen - Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

1376436 

05.01.2018 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - 2. gangs behandling 

1369329 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

1363109 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - begrenset høring 

1365135 

05.01.2018 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - 2. gangs behandling 

1367294 

13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367706 



13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367714 

14.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367839 

14.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367840 

18.12.2017 Innspill Rørgata 1367852 

18.12.2017 Rørgateløypa 1367854 

13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367718 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367719 

13.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367843 

13.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367844 

14.12.2017 Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen 1367856 

14.12.2017 Rørgateløypa - Cato Lund 1367857 
 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok den 14.12.2017, under sak 115/17, forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune. 
 
Kommunestyrets vedtak kan i hht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 
4 a, siste ledd, påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Varsel om vedtaket ble sendt dem som hadde kommet med merknader i forbindelse med 
høringsprosessen, det ble annonsert i lokalavis og info ble lagt ut på kommunens hjemmeside, samt at 
den vedtatte forskriften ble lagt inn i Lovdata. 
 
Saksopplysninger: 
 
Det kommet inn 1 klage: 
 

Henning Iversen/Jan Helge Gjersvoll Iversen 
 

Klagen er kommet inn innen fristens utløp og skal behandles som klagesak av Planutvalget og 
Kommunestyret. 
Dersom klagene ikke tas til følge, skal alle dokumenter sendes Fylkesmannen i Nordland, som er 
klageinstans.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Klagen er tatt inn i sin helhet i saksfremlegget og er deretter kommentert.  
Vedtaket ble ekspedert som brev herfra den 5. januar 2018.  Den 2. februar 2018 ble klagen fra Iversen 
sendt på epost til kommunen.  Denne er innført i postjournalen den 8. februar 2018. Selve klagen er 
udatert. 
 
Klage fra Henning Iversen/Jan Helge Gjersvoll Iversen: 
 

1. «Belastningen vedr støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for 
flere traseer i Kjelvassløypa.  Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor 
trafikk fra parkeringsplaser, for eksempel Kjellvannskrysset, hvor det er høy trafikk i 
forbindelse med transportkjøring til og fra hytter.  En åpning av flere trasèer, spesielt 
alternativet som følger rørgata,  for trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil 
gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i større grad enn skissen Fauske kommune 
presenterer i høringsalternativet/forskriften. 

 
Erfaringer etter at Rørgata blei åpna, selv om klagefristen er kort, viser at virkeligheta ikke 



stemmer med det som ble foreslått i høringsuttalelsen, vi har påpekt med rødt her begrunnelsen 
for hvorfor vi klager på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune – Rørgata 
trasèen – Kjelvassløypa. 
 
Derfor bør en eventuell trasè i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag – langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
2. Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer 

det.  Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere 
utvidelse av reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve investeringer i 
mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de 
lovmessige spørsmålene rundt bruken. 

 
Erfaringer etter at Rørgata ble åpna er at kjøring over 20 km/t foregår i stor skala, fra man 
kobler seg på Rørgata fra Naustbukta innover kanalen/isen mot demninga foregår det høy 
fart, stor akselerasjon og endring av turtall, noe som skaper støy, farlige situasjoner og 
ulovligheter.  En kraftig motorisert snøskuter trenger ikke mange meter for å akselerere fra 
20 km/t til 70-80-90 km.  Denne situasjonen foregår begge veier både fra demninga og ut 
mot odden, og som beskrevet først fra odden og inn mot demninga. 
 

3. De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer 
anbefales for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor 
syreliv, støy og miljø.  En  normaltid med åpning fra kl 08:00 til kl 21:00 anses som et bedre 
alternativ. 

 
Erfaringer etter at Rørgata ble åpna er kjøring utover lovmessige tidspunkter, vi ser 
snøscootertrafikk om kvelden og natten, men selvfølgelig i mindre omfang enn på dagen, 
men det er plagsomt, da adferden er lik det som er nevnt i punkt 2.»                                                             

                                                                       
 

           
Merknader/anbefalinger: 
Rådmannen valgte i sin innstilling å ikke opprette rørgata som løype for kjøring med snøskuter for 
allmennheten. Kommunestyret gjorde vedtak om å endre forskriften slik at den også omfattet Rørgata. 
Saken er sendt Fylkesmannen i Nordland til videre behandling.           
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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«Klage på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata traseen – 
Kjelvassløypa» 
 
Kopi av klagen ligger vedlagt i denne e-posten 
 
Mvh 
 
Jan Helge Gjersvoll Iversen 

Prinsens gate 28 – H0202 

8003 Bodø 
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1. Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det 

åpnes for flere traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet 

med stor trafikk fra parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy 

trafikk i forbindelse med transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traséer, 

spesielt alternativet som følger rørgata, for trivselskjøring kombinert med nåværende 

hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i større grad en skissen 

Fauske kommune presenterer i høringsalternativet / forskriften.  

 

Erfaringer etter at Rørgata blei åpna, selv om klagefristen er kort, vier virkeligheta 

ikke stemmer med det som ble forslått i høringsuttalelsen, vi har påpekt med rødt her 

begrunnelsen for hvorfor vi klager på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 

kommune - Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

 
   

Derfor bør en eventuell trasé i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag - langs den 

allerede fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 

   

2.     Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som 

sikrer det. Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en 

ytterligere utvidelse av reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 

investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, 

samt de lovmessige spørsmålene rundt bruken. 

 

      Erfaringer etter at Rørgata blei åpna er at kjøring over 20 km/t foregår i stor skala, fra 

man kobler seg på Rørgata fra Naustbukta innover kanalen/isen mot demninga forgår det 

høy fart, stor akselerasjon, og endring av turtall, noe som skaper støy, farlige situasjoner 

og ulovligheter. En kraftig motorisert snøskuter trenger ikke mange meter for å akselerere 

fra 20 km/t til 70-80 -90 km/t Denne situasjonen foregår begge veier både fra demninga 

og ut mot odden, og som beskrevet først fra odden og inn mot demninga. 

   
 

3.     De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer 

anbefales for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn 

innenfor dyreliv, støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 

21:00 anses som et bedre alternativ 

      Erfaringen etter at Rørgata blei åpna er kjøring utover lovmessige tidspunkter, vi ser 

snøskootertrafikk om kvelden og natten, men selvfølgelig i mindre omgang enn på dagen, 

men det er plagsomt, da adferden er lik det som er nevnt i punkt 2. 

.   
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Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling 
 
Kommunestyre- 115/17, har i møte 14.12.2017 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt endring i 
forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere og 
næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til 
Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske 
kommune: 

· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og stenges 
5. mai (under forutsetning av snødekt mark) 

· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 
22:00 – 08:00  

· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 
tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 

· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i 
hele løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i 
hele løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt for 
noe støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart mellom 
Skihytta og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i en dal og 
skjermet i terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi denne, 
og støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende tiltak for å 
minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød støysone i 
Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for å 



 

 

kjøre til sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første snøscooterne 
ankom Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor alltid være 
snøscootertrafikk i nærheten av hyttene i området ved Skihytta – Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot 
hytteområdene, enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring 
dersom Rørgata kommer som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. Det 
er ikke naturlig at gående vil benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og 
totalt i influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og snøforhold 
vil dempe støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og hytteeiere i 
området gir tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er 
forbudt å raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å 
kunne overholde max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  Støybelastningen vil 
dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga løypas 
beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 hytte 
ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene ligger på en 
annen høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som om hyttene og 
løypa var på samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en åpning av 
løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og annet 
friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  Løypa  
legges i et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store områder for 
friluftsliv i Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er opptatt av 
god dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i 
forskriftens §3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av løypenettet dersom 
reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en del av 
utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med fartsgrense 
20 km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette hendelser slik at 
løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht forskriften. SKS vil også gjøre 
tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå forhold som tilsier at løypetrasèen bør 
stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn ferdsel før 
sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har ansvar for å følge 
med at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt 
skiløype. Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel være 



 

 

andre i løypa, er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes slik at 
sikkerheten for andre er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et viktig 
avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas 
beliggenhet i et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at den 
blir en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa jf 
forskriftens §3 d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt 
redusert åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for 
hyttebebyggelsen og friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper mellom 
Daja og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre myndigheter er at 
det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. Samme 
tilbakemeldinger er fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen gjennom 16 år i 
Kjelvassløypa i Fauske kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, 
spesielt vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for eksisterende 
næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye næringsaktører i 
området.   Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  
ønsker å kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de transportere 
scooter på henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg kan man få et 
parkeringsproblem i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, samt at næringen i 
Daja vil få reduserte inntekter pga færre som benytter seg av tilbudene deres. Fauske 
kommune har som mål å utvikle vinterturismen i Sulitjelma. Løypenettet er en del av 
kommunens strategi for å tilrettelegge for økt turisme og næringsutvikling i kommunen. 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for allmenn 
ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for skiløpere og 
øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook  samt lokalavis.  

 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent, jfr. 
FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Fauske 
kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 
 



 

 

Med vennlig hilsen 

Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Mottakere: 

Forum for natur- og friluftsliv i Nordland Eiaveien 5 8208 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Statens Hus 8002 BODØ 

Henning Iversen Humleveien 10 8027 BODØ 

SKS Produksjon AS    

 
Vedlegg: 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling  

Kjelvassløypa med støysone  

Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune  

Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune  

VS Utredning av scooterløyper  

Referat Statskog 08.09.17  

Åpning av Rørgata - alternativ trase  

Godkjenning av løype - Rørgata  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata.  

Kjelvassløypa  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - begrenset høring  

Rørgateløypa  

Innspill Rørgata  

Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS  

Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS  
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/Elisabeth Holand   



410.6

384.1

469.7

389.7

539.1

523.1

538.5

529.4

F543

410.6

523.1

384.1

469.7

389.7

539.1

538.5

529.4

431.5

484.9

St
o

rd
al

ve
ie

n

J akobs bakken

Balvassveien

Da jav eien

Stordalveien

Sto rda lv eien

Da
ja

ve
ie

n

Sto
rd

alv
e ie

n

Dajav e ien

Balvassveien

Kong
O

scar - veien

Dajaveien

Stordalsvatnet

Dajavatnet

Emmavatnet

Soahkekrysset

Ihlendammen
Bajep Dája
Øver-Daja

Ba
lm

iel
va

Skihytta

Daumannsholmen

Balm
ielva

Kjellvasskrysset

Rundvatnet

Naustbukta

Rundholmen

Raadebukta

Granheibekken

Stordalen

Vuolep Dája

Y 544200
Y 544200

Y 544500
Y 544500

Y 544800
Y 544800

Y 545100
Y 545100

Y 545400
Y 545400

Y 545700
Y 545700

Y 546000
Y 546000

Y 546300
Y 546300

X 7440000 X 7440000

X 7440300 X 7440300

X 7440600 X 7440600

X 7440900 X 7440900

X 7441200 X 7441200

X 7441500 X 7441500

X 7441800 X 7441800

X 7442100

X 7442400 X 7442400

X 7442700 X 7442700

X 7443000 X 7443000

X 7443300 X 7443300

TEGNFORKLARING

Kartgrunnlag i M:  1:1 000
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000

Ekvidistanse

1:3000Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN

Kjelvassløypa
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV
FAUSKE KOMMUNE

SAKS-
NR.

PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

2016003

1

Veg

VEG

Høydekurve 5m

Forsenkningkurve 5m

Terrengpunkt tekst

Høydeinformasjon

Innsjøkant

InnsjøkantRegulert

Sjøflate

Elv, bekk og elvekant

Elveflate

Elv/bekk

Arealbrukgrense

Skog

Myr

Markslag

Regel_temakode_6319
Restriksjonsområder

Bygning, Boligbygg

Bygning, Andre bygg

Bygning, uten Bygningspunkt

Matrikkel Bygning

Støysonegrense
Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Linjetyper

Skuterløype - Kjelvassløypa

Skuterløype - Rørgata



 SKS 
 Produksjon AS 

 

SKS Produksjon AS 

www.sks.no 

Besøksadr. Eliasbakken 7 

Postadr. PB 606, 8205 Fauske 

Tel.       +47  75 40 22 00 

E-post  firmapost@sks.no 

Org.nr. 

NO  915 637 353 

Innspill til forslag til forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i fauske 

kommune 

Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 

I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev vi 

at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det fra 

SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 

kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 

Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 

et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 

Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 

produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 

seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 

tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel.  Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 

løypa legges i Naustbukta og følger veien. 

SKS Produksjon er som vannkraftregulant pålagt å sikre anleggene slik at det ikke oppstår skader på 3. 

person. Vi er derfor svært opptatt av å informere om områder med dårlig is på reguleringsmagasinene, 

både ved å markere områdene på isen, sette opp informasjonsskilt og å ha oppdatert informasjon og kart 

på våre internettsider. Det er imidlertid vanskelig å nå ut til alle. Vi tror at flere åpne snøskuterløyper i 

området vil føre til økt ferdsel med personer som ikke er kjent. Med et økt antall ukjente personer i 

området øker også sannsynligheten for at faresituasjoner kan oppstå. Vi henstiller til at det tas inn i 

forskriften at aktører som bruker de åpne snøskuterløypene i næringsvirksomhet er pålagt å informere 

sine kunder om farene ved ferdsel på regulerte innsjøer og hvor disse fareområdene er. Vi kan 

produsere informasjonsmateriell som kan brukes i denne forbindelsen. 

Vi viser for øvrig til vårt innspill av 19.08.2014 og kart over fareområder på våre internettsider og på 

www.iskart.no. 

Med vennlig hilsen 

SKS Produksjon AS 

Christoffer Aalerud 

naturforvalter 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er imidlertid godkjent i henhold til intern rutine. 

Vedlegg: Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma 

Fauske kommune 
Plan/Utvikling Postboks 93 
8201 FAUSKE 

Dato: 

19.01.2017 

Vår saksbehandler: 

Christoffer Aalerud 

Deres ref: 

02.01.2017 

Vår ref: 

2013/35 75/2017 

http://www.iskart.no/


Innspill til varsel om oppstart av planarbeid i Sulitjelma

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for etablering av snøskuterløyper Sulitjelma.

SKS Produksjon AS har flere vannkraftsanlegg innenfor det foreslåtte planområdet. Flere av disse 
anleggene er vurdert å være fareområder for allmennheten, og vi har derfor et spesielt fokus på 
sikring og merking av disse. Ved flere av anleggene er det fra SKS Produksjon sin side ikke 
ønskelig med økt aktivitet og ferdsel. Fauske kommune må være oppmerksom på tilstedeværelsen 
av disse anleggene i det videre planarbeidet.

Områdene som kommunen må være spesielt oppmerksom på er Dajaområdet, Kjelvatnet, 
Lomivatnet og Valffarjohka. 

I Dajaområdet har vi anleggsveier, bruer, portalbygget for Daja kraftverk, Dajavatnet og 
Emmavatnet som man må være oppmerksom på. Spesielt bør fokus være på Dajavatnet hvor det 
er utløp og inntak for kraftverk, betongdam og usikker is gjennom hele vinteren. Usikker is har vi 
også på Emmavatnet som overføres til Dajavatnet gjennom en kanal. Områdene med usikker is 
merkes på isen hver vinter, men vi henstiller allikevel til at det kommende planarbeidet ikke må 
føre til økt ferdsel på Dajavatnet og Emmavatnet.

Kjelvatnet er regulert og er inntaksmagasin for Daja kraftverk. Fareområder ved Kjelvatnet er 
dammene ved østre og vestre løp, inntaksområdet og Balvannselvas innløp i sørenden av 
innsjøen. Inntaksområdet og innløpet er spesielt farlige om vinteren da vannstrøm fører til dårlig is. 
Vi henstiller til at eventuelle skuterløyper legges i god avstand til disse områdene.

Lomivatnet har stor reguleringshøyde og vannstanden går betydelig ned om vinteren. Dette fører til 
store sprekker i isen langs land. Området langs land er ansett som farlig. Vi henstiller til at en 
skuterløype ved Lomivatnet legges i god avstand fra strandsonen.

Ved Valffarjohka er det et bekkeinntak som leder Valffarjohka over til Lomivatnet. Tunnelåpningen 
er inngjerdet og merket, men i dårlig vær vinterstid kan det være fare for å kjøre ned i tunnelen. Vi 
henstiller til at en skuterløype forbi bekkeintaket anlegges i god avstand.

Ved alle regulerte innsjøer og ved innfarten til reguleringsområdene er det satt opp opplysningsskilt 
som viser anleggene og fareområdene. Områdene med usikker is er også vist på kart på våre 
hjemmesider www.sks.no og på www.varsom.no. De fleste anlegg er også å finne på NVE sitt 
atlas – atlas.nve.no. Dersom kommunen trenger ytterligere informasjon om anleggene innenfor de 
nevnte områdene ber vi om at dere tar kontakt med SKS Produksjon AS.

Fauske kommune

Plan/utvikling Postboks 93

Deres ref:  
04.07.2014

Vår ref: 
2006/78-885/2014

Vår saksbehandler:  
Christoffer Aalerud

Dato:
19.08.2014

8201 FAUSKE



Med vennlig hilsen
for SKS Produksjon AS

Christoffer Aalerud
naturforvalter

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Sak nr.   Dato 

027/17 Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017 

014/17 Kommunestyre 23.03.2017 

 
 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.02.2017 

Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 



gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 



terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 



 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 



dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 



Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 



dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 



åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter vinterføre for turistløypa fra 
Daja til riksgrensen og løype fra snøskuterparkeringen i Daja og til Sulitjelma Fjellandsby 
(Fjellandsbyløypa). 

 
1. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til kommunalt løypenett for 

snøskuter i Fauske kommune: 

 
2. § 3 punkt a) endres til  

Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 2. januar (under forutsetning av snødekt 
mark) og stenges senest 5.mai. 
 

3. § 3 punkt c) endres til  

Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 22:00 og kl 07:00 
 

4. § 3 punkt e) endres til  

Kommunen skal stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om 



dette av hensyn til reindrifta.  
 

5. § 3 punkt f) endres til 

Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar. 
 

6. § 3 nytt punkt g)  

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 
eller særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jfr 
motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning. 
 

7. § 3 nytt punkt h), liktlydende med forslagets punkt g)  

Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  
 

8. § 4 punkt a) endres til 

Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 
 

9. § 4 punkt d) endres til 

Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. I tillegg har fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke 
trafikanter/annen ferdsel.  Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. 
 

10. § 4 punkt h) fjernes. 

 
11. § 7 punkt b), c) og d) fjernes 

 
12. § 7 nytt punkt b)  

Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby:  
Max 6 m 
 

13. § 8 punkt e) og f) fjernes. 

 
14. § 8 nytt punkt e) 

I  Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby)  
er rasting ikke tillatt.  
 

Begrunnelsen for ikke å opprette Nordlysløypa er at grunneier ikke gir tillatelse til denne løypa.  
Når det gjelder Kjelvasslypa er begrunnelsen for ikke å opprette denne at det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen når det gjelder støy. Loppaløypa ligger i et område hvor 



friluftslivet, som er betegnet som svært viktig, vil bli belastet med støy, samt at svenske 
myndigheter ikke vil opprette denne før avtale med samebyene på svensk side er etablert. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og H: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  



h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av 
snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i 
barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 



c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 



og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 



Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 



positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  



Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  



 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

Ketil Skår (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
FL/R/H's forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 
innstilling. 
 
PLUT- 027/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 



a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 



§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 



Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 



Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 



ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 



tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 



Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R, SV, H, FRP og AP: 
Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber arbeidsgruppen 
gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at også disse trasene 
kan bli godkjent. 



 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

 

FL/R/SV/H/FRP/AP' forslag ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endringer ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer avgitt for V's 
forslag. 

 

 
KOM- 014/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3 c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at 
også disse trasene kan bli godkjent. 

 
Vedlegg: 

17.02.2017 Høringsbrev av 2 desember 2016 1339985 

10.02.2017 Arbeidsgruppas arbeid ifbm etablering av kommunalt løypenett for snøskuter 1339420 

17.02.2017 Nordlysløypa 1339917 

10.02.2017 Konsekvensutredning Nordlysløypa siste utkast 1339423 

17.02.2017 Kjelvassløypa_støysone 1339977 

10.02.2017 Konsekvensutredning Kjelvassløypa siste  utkast 1339418 

17.02.2017 Loppa 1339919 

10.02.2017 Konsekvensutredning Loppa siste utkast 1339419 

10.02.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Fauske kommune 
- forslag 

1339421 

13.02.2017 Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer 1339531 

17.02.2017 Veiledning støy 1339911 

16.02.2017 Forslag til endring av forskrift 1339823 

14.03.2017 Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Tilleggsopplysninger til kommunestyre den 23. mars 2017 

1342657 

01.03.2017 Snøskuterløypene  i Sulitjelma 1340952 

14.03.2017 Uttalelse - Luokta Mavas sameby 1342739 

 

Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok  i sak 82/16 den 11. februar 2016 forskrift om løyper til kjøring med 
snøskuter på vinterføre i Fauske kommune. Forskriften trådte i kraft umiddelbart, og avtale med 
grunneier ble undertegnet den 19. februar 2016.  
Saken ble påklaget av flere, bl a Fylkesmannen i Nordland.  I forbindelse med klagebehandlingen ble det 
oppdaget at kommunen hadde noen faktafeil i konsekvensutredning for tilførselsløypa og klagesaken 



ble utsatt til ny høring var foretatt.  
I samme sak (82/16) ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine 
Moan Larsen), 1 fra opposisjon (Ronny Borge), 1 fra adm. (rådmannen) som fikk i oppgave å utrede 
muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma. 
Arbeidsgruppen ble ledet av Kathrine Moan Larsen, representant fra posisjonen.  
 
Arbeidsgruppa hadde sitt siste møte den 28. november 2016. Forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter med konsekvensutredning, samt kart med støysoner ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i hht bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14 den 02.12.2016 med frist for innsending 
av merknader den 20. 01. 2017.   
 
Det er innkommet til sammen 22 merknader/uttalelser. Disse er: 
 
Grunneier Statskog 
Fylkesmannen i Nordland 
Arjeplog kommune 
Statens Vegvesen 
Sametinget 
Politiet 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) –Innkommet 30.01.2017 
Nordlandsforskning 
Forum for natur og friluftsliv 
Sulitjelma og omegn turistforening 
Fauske næringsforum 
Sulitjelma nærmiljøutvalg 
Sulitjelma Snøscooterklubb 
Salten Motorsport 
Fauna KF - fikk utsettelse til 23.01.17 
Fjellfarer as 
SKS Produksjon as 
Sulitjelma Fjellandsbys velforening 
Per Arne Mikkelsen, Fauske 
Jan Olav Andersen, Fauske 
Henning Iversen, Bodø 
Berit Lesniak, Sulitjelma 
 
Rådmannen har valgt å ta med merknaden fra NVE, selv om denne kom inn etter høringsfristen. 
Merknadene er sortert etter: 1) Offentlige myndigheter 2) Lag og foreninger 3) Bedrifter 4) 
Privatpersoner.  
 
Saksopplysninger: 
 
Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i Motorferdselloven som åpner for kommunale løyper for 
kjøring for allmennheten. Departementet vedtok 19. juni 2015 også endringer i nasjonal forskrift. 
   
I forskriftens § 4a første ledd heter det: ”Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold 
av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd”. 
  
Utdrag fra § 4a, annet ledd: ”Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til 
kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, 
herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til 
dekning av kostnader for drift av løypene. Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om 



løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om våren etter 5. mai”.  
 
Kommunen skal gjøre vedtak etter Motorferdselloven, ikke planvedtak etter plan – og bygningsloven. 
Kommunens saksbehandling skal i utgangspunktet følge de alminnelige saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter. Fordi snøskuterløyper innebærer arealdisponering som 
berører et bredt spekter av til dels motstridende interesser, foreslår departementet imidlertid at plan - 
og bygningslovens bestemmelser om høring i § 11-14 og kunngjøring i § 12-12 fjerde og femte ledd gis 
tilsvarende anvendelse for kommunens saksbehandling. Disse bestemmelsene utfyller de prosessuelle 
kravene i forvaltningsloven kapittel VII. Slik sikrer man at de berørte interessene i så stor grad som mulig 
får anledning til å uttale seg, og at prosessene følger et spor aktørene er kjent med.  
 
Kommunen skal i henhold til lovendringen gjøre vedtak i form av en lokal forskrift, som består av et kart 
der løypene skal vises, samt bestemmelser om bruk av løypene. Endring av bestemmelsen i 
motorferdselloven hjemler ikke kjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller 
snørekjøring etter tråkkemaskiner (catskiing).  
 
Løypene kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. I 
arbeidet plikter kommunen å ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 
hytteområder, kulturminner- og miljø, samt sikkerheten for dem som kjører og andre. 
 
Videre heter det at det er av vesentlig betydning å beholde store sammenhengende 
vinterfriluftslivområder uten motorisert ferdsel, selv om lovforslaget ikke inneholder et uttrykt forbud 
mot å legge løyper i slike områder. Forslaget skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og 
naturmangfold i plan- og influensområdet. Friluftslivsområdene der løypene planlegges skal kartlegges 
og verdsettes, og betydningen av disse områdene skal vurderes opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.  
 
Noen hensyn er ekstra tydeliggjort i endringen av Motorferdselloven:  
    
Reindrift:  
Forstyrrelser om vinteren har større negative konsekvenser enn om sommeren. Ferdsel i viktige 
funksjonsområder som kalvingsområder, vinterbeiteområder og trekkveier er spesielt uheldig. Generelt 
vil løyper som vil virke inn på reindriftens særverdiområder (flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale 
luftingsområder og områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting) og minimumsområder anses 
for å være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige 
vinterbeiteområder for reindrift ved etablering av løyper. Ytterligere arealinngrep og forstyrrelse i form 
av snøskuterløyper kan bidra til en samlet negativ innvirkning på reindriftsnæringen. Næringens 
driftsform gjør reindriften svært arealavhengig, blant annet med bakgrunn i marginale beiteområder og 
reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. 
  
Hekkende rovfugl/ynglende rovvilt/spesielt sårbar natur:  
Kommunen plikter å utrede konsekvenser for - og ta hensyn til naturmangfold ved etablering av 
snøskuterløyper. Departementet sier i proposisjonen at: «Hensynsplikten må anses brutt dersom 
kommunen legger løyper med tilhørende rasting for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el.l. slik at det er 
fare for at hekking mv oppgis, eller gjennom særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der 
skader på vegetasjon eller markdekke kan oppstå ved lite snødekke.»  
 
Friluftsliv:  
Det presiseres i lovteksten at kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv 
ved fastsetting av løypene. Dette betyr at hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt og at 
det ikke bør legges snøskuterløyper i blant annet viktige eller svært viktige friluftsområder. Kommunen 
bør også søke å holde store, sammenhengende vinterfriluftslivområder fri for snøskuterløyper.  



 
Terrenginngrep:  
Snøskuterløypene skal ikke kreve inngrep som utgjør synlige, permanente spor i barmarksesongen. 
Definisjon på terrenginngrep skal ses i lys av dette. For eksempel regnes planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen, herunder fjerning av store steiner, som terrenginngrep. Klopper og/eller 
enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av sikkerhetshensyn.  
 
Landskap:  
Merking, spor og selve kjøretøyet gjør at snøskuterløyper er godt synlige i landskapet. Departementet 
mener derfor at kommunen bør vurdere denne synligheten og forsøke å unngå å legge løypene «på 
åskammer eller på annen måte unødig eksponert i landskapet», men likevel slik at hensynet til sikkerhet 
avveies mot dette hensynet.  
 
Støy:  
Miljødirektoratets har utarbeidet veiledningsmateriale som skal gi føringer for hvordan støy skal 
behandles i planleggingen av snøscooterløyper. Dette skal brukes av kommunene i planleggingen.  
 
Klagerett  
Hovedregelen etter forvaltningsloven er at det ikke er klagerett på forskrifter. Departementet foreslår 
imidlertid en særskilt klageregel på kommunens vedtak der blant annet offentlige myndigheter og 
organisasjoner gis klagerett. Dette for å sikre at berørte interesser i så stor grad som mulig kommer til 
orde og blir hørt.  
 
Et innsigelsessystem etter plan- og bygningsloven med hjemmel i motorferdselloven er etter 
departementets vurdering unødvendig komplisert for denne type saker. Berørte statlige og regionale 
organer vil i utgangspunktet kunne klage der de samme forhold etter plan- og bygningsloven § 5-4 
kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs 
saksområde. I tillegg presiseres at også støy og/eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan 
være grunnlag for klage i denne saken. Kommunens vedtak om etablering av snøskuterløyper kan derfor 
påklages, og Fylkesmannen er klageinstans.  
 
Grunneiers tillatelse  
Motorferdselloven innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. Dette 
innebærer at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøskuterløyper før grunneier har samtykket i at 
disse kan etableres. Dette gjelder så vel privat, som offentlig eiendom.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet for hver løype, kommentarer til forslag til forskrift samt 
andre merknader. Etter hver merknader har Rådmannen gitt en vurdering/anbefaling. 
Til slutt er det gjort en helhetlig vurdering av problemstillingen slik den fremstår.  
 
NORDLYSLØYPA:  
 
Merknad nr 1:  Statskog, (grunneier) datert 03.01.2017: 
«Forslaget til løypetrasè ønskes ikke gjennomført p.g.a. at man åpner et areal som vi anser som et 
vanskelig område for en skuterløype. Foreslått løype vil medføre at utviklingsarbeidet med 
kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil bli skadelidende. Behovet for en Nordlysløype kan 
ivaretas gjennom bruk av deler av eksisterende turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Vurdering/anbefaling:  



Som tidligere nevnt så innskrenker ikke motorferdselloven grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen 
eiendom.  Dette betyr at kommunen ikke kan etablere en løype som grunneier ikke gir tillatelse til.  
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av denne løypetrasen anser rådmannen at 
det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelse vedr denne løypa. 
Uttalelsene er tatt med i sin helhet for å synliggjøre at det er kommet inn merknader vedr denne 
trasèen. 
  
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Reindrift  
Traséen berører reindriftas vårbeiter. Traséen er under tregrensa og i nærheten av eksisterende 
infrastruktur. Vi vurderer at traséen har akseptable konsekvenser for reindrifta.  
 
Friluftsliv 
Store deler av løypa er foreslått lagt i det svært viktige friluftslivsområdet Daja. Området er registrert 
som utfartsområde, og er gitt høyeste verdi når det gjelder tilrettelegging og tilgjengelighet. For bl.a. 
bruksfrekvens og regionale/nasjonale brukere er området gitt nest høyeste verdi. Løypa berører også 
det viktige friluftslivsområdet Gml.veien Langvatnet – Jakobsbakken.  
I notatet om arbeidsgruppas arbeid i forbindelse med etablering av kommunalt løypenett er det sagt at 
området der Nordlysløypa er foreslått ligger lunt til og ikke er spesielt værutsatt. Terrenget er å anse 
som enkelt og en løype vil egne seg godt for mennesker med nedsatt funksjonsevne og uerfarne 
snøscooterkjørere. Løypa vil i tillegg egne seg godt for familieturer, skiturer og hundekjøring. 
  
I kommunens utredning er imidlertid konsekvensen satt til null når det gjelder friluftsliv, og det er angitt 
at området er lite brukt både sommer og vinter. Det er sagt at jakt kan forekomme i området. 
  
Når det som er sagt i utredningen så klart ikke sammenfaller med tidligere kartlegging, har vi problemer 
med å legge til grunn at kommunen har tatt særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Den beskrivelse arbeidsgruppa har gitt av området tilsier etter vår oppfatning at området egner seg godt 
til tradisjonelt friluftsliv. 
  
Ved å vedta dette løypeforslaget åpner en for øvrig også opp for motorferdsel i en del av Sulitjelma hvor 
det etter det vi kan se ikke tidligere har vært motorferdsel av betydning. Vi ber om at kommunen viser 
hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder dette og virkninger for friluftslivet. Kommunen skal i 
henhold til lov og forskrift vurdere betydningen av friluftslivsområder som berøres opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. 
 
Støy 
Det er i kommunens utredning angitt avstander til hytter som ligger 50 til 600 fra løypeforslaget. Som 
avbøtende tiltak er det angitt nedsatt fartsgrense til 20 km/t i starten av løypa, stopp før kryssing av FV 
543, deretter 30 km/t til siste hytte er passert med 200meter.Dette skal skiltes.  
 
Fartsgrensene fremgår av mottatt sosifil, hvor det også fremgår at det for hele løypa skal være forbud 
mot å kjøre utenfor løypa for å raste. Det fremgår imidlertid også av sosifila at løypa åpnes kl. 07.00 og 
stenges kl. 22.00, noe som ikke samsvarer med forslaget til ny forskrift. Vi er derfor usikre på om det 
som fremgår av sosifila kan legges til grunn.  
Det er etter vår oppfatning av stor betydning at det fastsettes et forbud mot å kjøre utenfor løypa for å 
raste der hvor løypa planlegges nær støyømfintlig bebyggelse.» 
 
Merknad nr 4: Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Forslaget omfatter tre løpeforslag - Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Det er kun 
Nordlysløypa som krysser fylkesveg. Statens vegvesen mottok anmodning om befaring av 



krysningspunktet over fv. 543 for Nordlysløypa. Det ble gitt tilbakemelding på at etter vår vurdering av 
vegbilder så tilfredsstilte krysningspunktet ikke vegnormalens krav. Det ble anbefalt å vurdere flere 
krysningspunkt og så ta kontakt med vegvesenet for befaring av disse for eventuell godkjenning, det er 
så langt ikke tatt kontakt for dette. 
Det vil si at Statens vegvesen ikke har gitt tillatelse etter vegloven for scooterløypens kryssing av 
fylkesveg 543. Det er heller ikke innvilget tillatelse fra Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune som 
grunneier til scooterløypens krysning av fylkesvegen. 
Dersom det i samarbeid med Statens vegvesen ikke er mulig å finne godkjent krysningspunkt av 
fylkesveg 543 for scooterløype så må Nordlysløypa tas ut av «Forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune». 
 
 
Merknad nr 9:  Forum for Natur- og friluftsliv, Nordland (FNF Nordland) datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter ved parkeringsplass i Daja, følger kraftlinja og krysser fylkesveg 543 ca. 100 m 
sør for Smørabjørka. Endepunktet ligger ca. 1 km øst for og like langt nord som bebyggelsen på Sagmo. 
Lengden er ca 6,5 km. Løypa går i gjennom Daja friluftsområde. Det opplyses i utredningen om at 
området brukes lite både sommer og vinter. Jakt kan forekomme. Influensområde er et leveområde for 
jerv og kongeørn.  
Det ligger ingen hytter ligger innenfor rød og gul sone, men flere hytter ventes å bli berørt av støy. 
Løypa må derfor vurderes etter hensynsplikten overfor støy og hytteområde, naturmangfold og 
friluftsliv.  
Løypas formål er økt snøskuterkjøring og salg av varer og tjenester av turistnæringen. Arbeidsgruppa ser 
på Nordlysløypa som en salgsvare og trekker frem muligheten for å se nordlyset. Til dette vil FNF 
poengtere at det overhodet ikke er noe problem å få sett nordlyset andre steder uten å måtte sitte på 
snøskuter, og uten å måtte etablere denne skuterløypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Forslaget til løypetrase har ulike interesser og standpunkt blant reiselivsaktører i Sulitjelma. For 
Fjellfarer som er i oppstartfasen for etablering på Jakobsbakken med sitt bærekraftige konsept som er 
tuftet på ro og stillhet samt utviklingsarbeidet med kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil 
de bli skadelidende med scooterløype i dette området.. Andre reiselivsaktører ser på denne løypa som 
et supplement når eksisterende løype Daja – Mourki ikke kan benyttes. Samtidig ser aktørene at 
behovet for en ”nordlysløype” muligens kan ivaretas gjennom tilrettelegging og bruk av eksisterende 
turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Merknad nr 16:  Fjellfarer AS v/Mona Mosti, datert 03.01.2017: 
«Vi er i ferd med å bygge en fjellstue (Titanic) på Jakobsbakken - hvor vi har annonsert at vi blant annet 
skal fokusere på stillhet, fred og ro. I følge undersøkelser fra reiselivsbransjen er dette noe som 
utenlandske og norske turister ønsker seg mest av alt. Våre planer om å etablere en base på 
Jakobsbakken er kjent av kommunen da vi har fått godkjenning av søknad om rammetillatelse like før 
jul. 
 
Fjellfarer AS ønsker ikke scootertrafikk i Stordalen opp mot Sagmo da dette vil være ødeleggende og 
forstyrrende for det vi prøver å få til på Jakobsbakken. Det vil ikke være forenelig å annonsere med 
«stillhet, fred og ro» samtidig som det åpnes for scootertrafikken i området. Det vil for oss ødelegge de 
planene som vi tenker oss rundt fjellstuen Titanic. Det vil bli alt for mye støy i området. 
 
Nordlysløypa som er foreslått opp Stordalen mener vi vil være «smør på flesk» all den tid man kan kjøre 
bil helt opp til Jakobsbakken for å se på nordlyset i området. Det kjøres opp skispor med tråkkemaskin 
på Jakobsbakken og det er fint å gå til fots langs traseen mot Sagmo for å se på nordlyset. 
Vi annonserer med turer fra Jakobsbakken mot Sagmo for å se på nordlyset og dette fungerer helt 
utmerket. Det er lite «lys- og støyforurensing» i området, men hvis man skal begynne å kjøre scooter her 



vil dette virke forstyrrende både med hensyn til lyd og lys. 
Vi ønsker å legge til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra vår base på Jakobsbakken, men 
ikke med scooter. Vi ønsker å gi opplevelser til alle, uten at det skal være motorisert. Hundeslede vil 
være perfekt fra Jakobsbakken til Sagmo - også for de med nedsatt funksjonsevne. Vi testet dette 
konseptet (hundekjøring) fra skihytta i fjor med meget bra resultat. Dette vil vi jobbe videre med for å få 
til fra Jakobsbakken også. 
 
Det er unikt at vi har et området hvor man kan både vandre, gå på ski eller ake hvor det ikke er verken 
scootere eller annen motorferdsel. Vi håper at dette området kan forbli slik. Vi synes det er nok at man 
kan kjøre scooter fra Daja camping og heller utvide området øst for Balmielva i tillegg til turistløypa mot 
Sverige. Her bør det være store nok områder for å kunne lage ei skuterløype tilpasset nybegynnere. 
Sulitjelma har store muligheter innen turisme, det er det ingen tvil om, men vi håper at det vil være rom 
for at alle som driver i næringen kan bli hørt. 
 
Ber derfor om at det løypen som er beskrevet som Nordlysløypa ikke blir en realitet. Vårt prosjekt 
Titanic vil måtte vurderes på nytt i planlagt form hvis det blir åpnet for skutertrafikk i dette området.» 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, Fauske, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass i Daja, over bilvegen ved Smørbjørka mot bebyggelsen på Sagmo. Løypa 
går gjennom tre viktige friluftsområder og vesentlige deler av de områdene påvirkes av støy. Løypa 
påvirker mange hytter med støy. Løypa går i beiteområde for rein med mange trekk- og flyttleier og 
gjennom leveområde for rødlistet og fredet jerv og kongeørn. Det er registrert fuglearter av nasjonal 
særlig stor interesse i området. I området er også en meget sårbar beskyttet/fredet orrfuglbestand. 
Området brukes en del som jaktterreng. Avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Nordlysløypa kan ikke opprettes. Den tilfredsstiller ikke kravene og hensynsplikten som hjemmelen 
fordrer i tilviste lover og forskrifter når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og hytteområder, støy og 
forurensningsbelastninger. 
Næreringslivet har, som andre, innenfor eksisterende lover, forskrifter og regelverk muligheter til å få 
tilrettelagt og gjennomført mange av sine ønsker/oppgaver i samme område og bør også kunne bruke 
deler av Turistløypa til aktivitetene. Dette er mulig a gjennomføre uten egen skuterløype for 
fornøyelseskjøring. Her bør natur og miljø spares for skutertrafikk og til dels unødig belastning.» 
 
KJELVASSLØYPA: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, datert 03.01.2017: 
«Statskog SF er positive til det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Turistsenter AS til Sulitjelma 
Fjellandsby AS som vil stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter.  
 
Statskog SF ser ut fra en samlet vurdering ikke behov for en løypetrase’ fra Sulitjelma Fjellandsby AS og 
en avgreining over Rørgata og ned til Kjelvatnet. Bakgrunnen for at vi innvendinger er vi også skal ta 
hensyn til at området er bebygd med mange fritidseiendommer, friluftsbruk og jaktområde vinterstid. 
Statskog SF mener at fridtidseiendommene rundt Kjelvatnet har god tilgang for nyttekjøring med 
snøskuter til sine eiendommer fra parkeringsplassene i Kjelvannskrysset og Skihytta.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen har tatt kontakt med Statskog for å få en presisering av ovennevnte merknad. Statskog sier 
at de er positive til en snøskuterløype fra Daja til Skihytta/Kjelvasskrysset, med en avgreining til 
Sulitjelma Fjellandsby.  Statskog ønsker ikke å opprette en løype via Rørgata og ned til Kjelvatnet. 
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata ned på Kjelvatnet, 



anser rådmannen at det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelser vedr denne traseen. 
Merknadene er imidlertid lagt inn i saksfremstilling i sin helhet når det gjelder Kjelvassløypa. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Dette er i stor grad den samme løypa som den som tidligere ble benevnt som tilførselsløypa, men 
traséen er noe endret i forhold til det som tidligere var ute på høring og offentlig ettersyn. Det er også 
foreslått opprettet en ekstra trasé på en del av løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby.  
Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Reindrift 
Vi har ingen reindriftsfaglige merknader til traséen. 
 
Friluftsliv  
Vi viser til vår uttalelse datert 15. desember 2015 og vår klage datert 16. mars 2016 når det gjelder 
kommunens plikt til å ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, og kravene når det 
gjelder å utrede virkningen og vurdere betydningen av de friluftslivsområdene som blir berørt. Vi kan 
ikke se at nå foreliggende utredning gir et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunen har tatt 
særskilt hensyn til friluftslivsinteressene i området. 
 
Fylkesmannen finner også grunn til å stille spørsmål ved utredningen, når konsekvensen for friluftsliv nå 
er satt til +1 mens den i tidligere utredning var satt til -3. Det er de samme friluftslivsområder som blir 
berørt, og ikke angitt noen andre avbøtende tiltak. Når kommunen i henhold til lov og forskrift plikter å 
ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, må en etter vår oppfatning være varsomme 
med å undervurdere konsekvensene for friluftslivet. 
 
Støy  
Det er i kommunens utredning sagt at fartsgrensen i hele løypa er 20 km/t, og dette fremgår også av 
mottatt sosifil. I vår klage datert 16. mars 2016 påpekte vi at flere høringsuttalelser tilsa at det ikke er 
mulig å gjennomføre tur med kjelke og last i løypa og holde maksimalt 20 km/t. Vi er ikke kjent med 
hvilke vurderinger kommunen har gjort når det gjelder dette. Det vil imidlertid være svært uheldig å 
vedta løype med en fartsgrense som ikke lar seg overholde.  
 
Kommunens utredning angir at færre hytter blir liggende i gul og rød støysone enn det som ble angitt da 
løypa var på høring sist, og enn det som er lagt til grunn herfra i tidligere uttalelse og klage.  
 
Løypa fra Daja til Skihytta vil ifølge kommunens utredning innebære at en hytte blir liggende i rød sone 
og åtte hytter i gul sone 
 
Støysonekart som fulgte med høringen har ikke veldig god lesbarhet, men etter å ha sammenholdt dette 
med kartet slik det fremgår av sosifila legger vi kommunens utredning til grunn når det gjelder hytter i 
rød og gul støysone. Det er imidlertid vesentlig å påpeke at sju hytter ser ut til å ligge i en avstand på ca. 
50-55 meter fra senterlinje av den foreslåtte traséen og ytterligere ca. tolv hytter ligger innenfor 100 
meter fra løypa. 
 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker. 



  
Avgreiningen mot Fjellandsbyen vil komme ca. 25 meter fra hytte på 119/1/64. 
  
Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke hytter 
liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en løypetrasé 
enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, vil det 
fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t er 
vanskelig å overholde.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget. 
  
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er et betydelig 
antall hytter som ligger i influensområdet for denne løypa og Rådmannen foreslår at Kjelvassløypa tas ut 
av forskriften.  Løypa inn til Sulitjelma Fjellandsby er viktig å få etablert av næringsmessige grunner.  For 
hytta som ligger like ved traseen her, kan det tilbys støyskjerming.  
 
Når det gjelder ny trase for Kjelvassløypa over Rørgata, så er denne uaktuell i og med at grunneier ikke 
gir tillatelse til at denne traseen etableres.  
 
Rådmannen anbefaler at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter på vinterføre.  
Dette på bakgrunn av støy og ulemper for hytteeiere i området som ligger innenfor rød og gul sone og i 
det øvrige influensområde. 
 
Friluftsliv: 
Friluftskartlegging for Fauske (nordlandsatlas.no) viser at Kjelvassløypa starter i et område som er angitt 
som et svært viktig utfartsområde i Daja.  Dette område strekker seg langt vestover forbi Jakobsbakken, 
så det er et lite område som blir berørt av snøskuterløypa. Dog ligger denne delen av løypa innenfor et 
svært viktig friluftsområde og da viser sjablontall for støy at ved 20km/t skal avstanden i meter fra 
senterlinje ligge minst 450 m fra løypa. 
 
Foruten disse områdene har Fauske kommune mange svært viktige tur/utfartsområder. 
I Sulitjelma-området kan nevnes Vardetoppen-Stortoppen, T-merket sti til Sorjushytta og Furuhaugen. 
I tillegg er det mange viktige utfartsområder, f.eks Sagmoen, Skourta, Villumvatn og Gjertrudfjell.  
 
Det er riktig at det kan være vanskelig å holde 20 km i enkelte partier av Kjelvassløypa. Dette gjør at en 
dermed «flytter» sonene for gul og rød sone når det gjelder støy.  Hever en farten, vil støysonene også 
bli lengre.  F eks dersom en hever fartsgrensen i Kjelvassløypa til 40 km vil støysonene bli 40 meter fra 
senterlinja rød sone og 100 meter blir gul sone. 
 
Forlengelse av åpningstid for løypa vil bli vurdert under avsnitt om retningslinjer for løypenettet i Fauske 
kommune. 



 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Også kjent som Tilførselsløypa – fra Skihytta til Daja via Kjelvasskrysset – med avgrening via Rørgata og 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. Lengde ca. 4,6 km. Foreslått løype berører kommunedelplan 
Daja/Jakobsbakken og har arealformål fritidsbebyggelse. 
 
Løypa foreslås å gå fra parkeringsplass ved skihytta via Kjelvasskrysset til parkeringsplass i Daja, samt en 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby på i overkant av 200 m. I tillegg er det lagt inn en trase som følger 
rørgata og dermed ikke er innom Kjelvasskrysset. Denne traseen er ca. 1 km lang og blir koblet på 
traseen på Kjelvatnet. 
  
Tilførselsløypa, som den ble foreslått i forrige høring, kunne som kjent ikke godkjennes etter gjeldende 
bestemmelser i lov og forskrift. Det kom inn flere negative høringsinnspill og rådmannens innstilling var 
at skuterløypa ikke kunne godkjennes. Kommunestyret vedtok likevel løypa, og vedtaket ble påklaget 
blant annet av FNF og hytteiere. 
 
Dette viste at snøskuterkjøring i hyttefeltet ikke var så uproblematisk som ble det fremstilt. 
Hensynsplikten overfor hytteområdet ble ikke ivaretatt. 
  
Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men med 
noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Det er viktig at det presiseres at kjøring mellom hytter og foreslått løype som det ble praktisert i 
forsøksperioden, ikke kan tillates. Som det også heter i merknadene til nasjonal forskrift så kan det ikke 
gis dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å 
kjøre fra hytta til løypa. 
 
I forslag til kommunal forskrift under § 5 skulle det ha stått at kommunen skal skilte/opplyse om dette, 
fordi det er en overhengende fare for at slik ulovlig motorferdsel vil forekomme.  
 
For hvilke garantier vil Fauske kommune stille for at enkelte snøskuterkjørere ikke vil fortsette med 
denne praksisen og bryte bestemmelsene? Dette kommenterte ikke Fauske kommune i forrige 
høringsrunde da tilførselsløypa ble behandlet. Men etter Plan- og bygningsloven plikter 
planmyndigheten å vurdere og kommentere innspill som dette. Det er av vår interesse at dette nå blir 
kommentert i videre saksbehandling hvordan kommunen har tenkt å håndheve dette i sitt forslag til 
«Kjelvassløypa».  
 
I kommunens forenklede utredning får tema Friluftsliv +1 Små positive konsekvenser, for Kjellvassløypa. 
Kommunens konklusjon blir imidlertid ikke begrunnet.  
 
Foreslått løype går i et hyttefelt og berører flere hytter, og (i likhet med Tilførselsløypa) kan den ikke 
fastsettes etter gjeldende regelverk. Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke 
ivaretatt.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
Viser til vurdering/anbefaling som ble gjort etter uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland, merknad nr. 2. 
 
I tillegg har Rådmannen følgende kommentar: Det er Politiet og Statens naturoppsyn som skal håndheve 



forskriften som blir vedtatt av Fauske kommunestyre.  Fauske kommune har ingen politimyndighet og 
kan ikke håndheve forskriften vedr løypenettet.  Det er enhver snøskuterførers plikt å gjøre seg kjent 
med det lovverk som til enhver tid gjelder. 
 
Når det gjelder kjøring mellom hytte og løypenett er dette kommentert ifbm med behandlingen i 
kommunestyre den 11.02.16 slik: «Det er i hht merknadene til § 4 a til nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark ikke anledning for kommunene å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen 
til hytteeiere som ønsker å kjøre fra hytte til løypa. 
 I forslaget til forskrift for skuterløyper som ble sendt på høring er det ikke lagt opp til at det skal kunne 
kjøres fra hyttene eller fra Fjellandsbyen.  Bestemmelsene for tilførselsløypa gir heller ikke rom for 
parkering/rasting i løypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna er positive til at det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Fjellandsby AS til Sulitjelma 
Turistsenter AS som kan stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter. Denne 
vurderingen er alle aktører enige i. 
 
De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for 
å minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. Se kommentar til merknad nr 18 fra velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby. 
 
Merknad nr 17:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev 
vi at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det 
fra SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer at SKS Produksjon her omtaler forholdene som kan oppstå spesielt i forbindelse 
med en trase via Rørgata ned på Kjelvatnet.  I og med at grunneier ikke ønsker denne traseen opprettet, 
vil Rådmannen fjerne alt vedr denne traseen i forskriften. 
 
Merknad nr 18:  Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby, datert 16.01.2017: 
«Vi mener at Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en tilkomstløype til 
Fjellandsbyen vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne – er eventuelle negative sider betydelig 
mindre enn de positive sidene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I hht vedtak i kommunestyret den 11.2 2016 hvor arbeidsgruppas oppgaver var å utrede muligheter for 
utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma, er løypa fram til 
Sulitjelma Fjellandsby i tråd med dette.   



Rådmannen innstiller på at det etableres en løype fram til Sulitjelma Fjellandsby.  Eier av hytte som 
ligger like ved traseen skal tilbys støyskjerming. 
 
Merknad nr 19: Uttalelse fra Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass ved Skihytta, via Kjelvasskrysset til parkeringsplassen i Daja med 
avgreining til Sulitjelma Fjellandsby. Løypa går gjennom tre svært viktige friluftslivsområder og går i 
reinbeiteområde med mange trekk- og flyttleier. Området er leve- og hekkeområde for flere uglearter 
og den rødlistede og sterkt truede snøugla er observert her flere sesonger. Løypa går gjennom et 
hytteområde som påvirkes sterkt av støy, utslipp og forurensning og berører flere hytter. Tre 
friluftsområder blir påvirket av støy. Parkeringsplass med trafikkbelastning nær bolig- og hytteområder, 
Camping og Fritidssenter. Nedsatt fartsgrense, støyskjerming, stenging som avbøtende tiltak. 
 
Konklusjon 
Kjellvassløypa kan ikke etableres med hjemmel i tilviste lover og forskrifter. Den tilfredsstiller ikke 
kravene og hensynsplikten som hjemmelen fordrer når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og 
hytteområder, støy- og forurensningsbelastninger. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter for 
allmennheten. 
 
Merknad nr 20:  Jan Olav Andersen, datert 19.01.2017: 
«Ønsker med dette å berømme Fauske Kommune og Arbeidsgruppa for en grundig gjennomgang av de 
aktuelle løypealternativene, samt reglene for benyttelse av disse. Likeså den positive innvirkningen 
dette kan ha for turisme og næringsutvikling i Sulitjelma 
Hytta vår ligger på høyden/ nordsiden over Rundvannet, og alle skutertrafikk mellom Skihytta og Daja, 
passerer dermed forbi oss. (Hytta er merket med orange prikk på kartet) 
Dagens skutere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har blitt 
litt større, er belastningen for miljøet blitt mindre. 
Den trafikk som her forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta. 
Fauske Kommune har med dette lagt til rette for at de fleste har en fin mulighet å komme seg ut i 
naturer, på hvilken måte de selv ønsker. 
For de av oss som ønsker å gå på ski i skuter-frie områder, eller som av prinsipp er skutermotstandere 
finnes det enorme områder man kan benytte seg av. 
Det er plass nok for alle. 
Åpningstidene og fartsgrensene som er foreslått er helt greie!» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 20:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
De skisserte tidspunkter burde begrenses, og strengere tidsrammer anbefales for å sikre ro og trivsel for 



andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, 
støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21 :00 anses som et bedre 
alternativ. 
Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve investeringer i mannskap og 
kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de lovmessige spørsmålene rundt 
bruken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme som kommentar under merknad nr 19 fra Per Arne Mikkelsen. 
 
 
Merknad nr 22: Berit Lesniak, datert 16.12.2016: 
«Jeg ser av kartet som viser forslag til trassé for tilførselsløypa at den nå er lagt ned fra Skihytta, og at 
det ikke er tegnet inn noen løype fra parkeringsplassen og rett ned på Rundvannet. Realiteten er 
imidlertid at folk parkerer skuterne noen meter fra parkeringsplassen og kjører rett ned på vannet, en 
trassé som jeg har tegnet inn på vedlagte bilde av kartet. Den kan man se til venstre for min hytte. 
Ettersom skuterne ofte blir stående når snøen forsvinner (gjerne midt på stien min), har jeg tidligere 
henvendt meg til Statskog med spørsmål om dette. Svaret var at det ikke skulle parkeres skutere her 
(kun ved Skihytta), men jeg ser allikevel ikke at dette håndheves på noen måte. Derfor stiller jeg samme 
spørsmål med hensyn til trasseen: Hvem skal håndheve at det ikke kjøres i en rett linje fra 
parkeringsplassen og ned på Rundvannet? 
 
Min hytte ligger rett ovenfor løypekrysset der altså én løype kommer fra parkeringsplassen og går ned til 
Rundvannet, og en annen kommer fra Skihytta. Fra dette løypekrysset går det også en skuterløype ned 
mot veien ved Annabekken (nedenfor Såkikrysset). Denne løypa har jeg tegnet inn i kartet med en 
stiplet linje. 
Jeg er dermed sterkt berørt av snøskutertrafikken i området. 
 
Jeg tilbringer mye tid på hytta, og har parkettplass til skuterløypene. Dermed registrer jeg hvordan det 
blir kjørt, dvs. mengden kjøring og støy. Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til 
prøveordningen som nå er opphørt, men denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. 
Dette var en positiv oppdagelse for meg som har observert den stadig økende snøskuterkjøringen rundt 
hytta mi fra slutten av 60-tallet og fram til i dag. (Den gang var hytta eid av bestefaren min, men brukt 
også av meg hele perioden med skutertrafikk.) 
 
Det er til tider svært mye støy når folk (unødig) ruser motoren på vei opp de siste bratte bakke fra 
Rundvannet til parkeringsplassen. Det er 42 meter fra toppen av bakken i løypa som kommer fra 
parkeringsplassen og til hytta mi, og ingen vegetasjon som skjermer for støyen. 
I tillegg er det et beklagelig faktum at det absolutt ikke er alle som overholder fartsgrensen. Det kjøres 
ofte fort. 
 
En hytte er tenkt som rekreasjon, og det er viktig at en kommune som satser på å fremme folkehelse 
legger til rette for bruk av området til skigåing og friluftsliv/hytteliv. Dette gjorde man i prøveperioden. 
Fri ferdsel i skuterløypene midt i et friluftsområde hvor skiløypa går i samme trasé (dette er gamle, 
tradisjonelle skiløyper som var der allerede i min barndom midt på 50-tallet), og hvor bakkene er bratte 
og hvor det er et ganske uoversiktlig kryss, medfører også fare for ulykker. Det er stor utfart av skiløpere 
i alle aldre i disse løypene, spesielt i vinterferie og påske, men også i andre helger sent på vinteren. Her 
kommer familier med unger i pulk, samt småbarn uten oversikt over trafikkbildet og uten særlig evne til 
å stoppe raskt. Det ha tidligere vært minst én alvorlig ulykke i løypekrysset nedenfor hytta, og det er jo i 
det hele tatt for galt at man skal måtte snakke om ”trafikkbildet” i et friluftsområde. 



En utvidet bruk av denne skuterløypa som tilførselsløype for løypa fra Daja og over til Sverige, anser jeg 
som svært negativt, ikke bare for oss hytteeiere i området, men også for alle som går på ski i området 
(skigåing fremmer som kjent folkehelsa). Det vil medføre økt, og i høysesongen nærmest vedvarende, 
støy og eksos. 
Det er jo ikke sånn at turisme kun er knyttet til skuterkjøring. Etter vintre med lite snø i områdene rundt 
Sulis, er tilsiget av skiløpere ”utenfra” økt betraktelig, det er mer folk i løypene hele vinteren. Mer 
skutertrafikk i de samme løypene blir en betraktelig belastning – og fare – for alle disse. 
Dessuten; ved å åpne løypa for fri ferdsel vil den nok også bli brukt til kjøring fra hyttene til alpinbakken, 
når man skal på besøk til andre hytter, hente vann osv. 
 
For min hytte har skutertrafikken fra 90-tallet også medført forurensing av brønnen/vannhullet som har 
tilhørt hytta fra før bestefaren min overtok den i 1947. 
Tidligere hentet vi drikkevann der løypekrysset er i dag, men de siste 20 årene har vi måttet ta med 
drikkevann pga søppel som blir slengt der. 
Forsøpling er også et stort problem ved starten av løypa. (Oljekanner, tomme og fulle 
brusflasker/ølbokser, strammebånd fra lass med materialer osv. Det siste er også en fare for dyr som 
kan sette seg fast i dem.) Jeg har tidligere oppfordret til, og vært med på, sommerrydding i regi av 
Hytteforeningen i området på parkeringsplassen der skuterløypa starter. Det ble kjørt bort flere 
tilhengerlass med søppel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er Politiet og Statens Naturoppsyn som skal håndheve at forskriften følges, bl a at løypene som er 
inntegnet i trasekartet følges.  All kjøring utenfor løypene er ikke tillatt, heller ikke å lage seg egne 
traseer når det av forskjellige årsaker ikke er mulig å kjøre i vedtatte traseer. 
 
Det oppgis i høringsuttalelsen at det er betydelig støy i forbindelse med ferdselen i løypa, dette bl a at 
det kjøres fortere enn det som er foreslått og gjort støyberegninger ut i fra.  Dersom en øker 
hastigheten, vil støysonene automatisk øke og flere hytter kommer inn i rød eller gul sone. 
 
Sikkerheten for skiløpere/gående med barn både i pulk og på ski, er også tatt med i vår vurdering av 
løypa.  Rådmannen er opptatt av at i hytteområder skal man kunne ferdes trygt og at støy og andre 
forurensingsfaktorer ikke skal være til stede.  Rådmannen ønsker derfor ikke å opprette/videreføre 
tilførselsløypa som åpen for offentlig ferdsel med snøskuter. 
 
Søppel som slenges igjen i løypenettet kan utgjøre en fare for både folk og dyr.  En løype hvor alle kan 
ferdes genererer mer søppel, og dermed en del utfordringer for alle som ferdes i naturen. 
 
Grunneier Statskog gir ikke tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata og ned til Kjelvatnet.  
Rådmannen tar dette til etterretning, og innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres/videreføres som 
løype for offentlig ferdsel.  
 
LOPPALØYPA: 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Løypa er foreslått som en avgreining fra den tidligere fastsatte turistløypa, over Mourki til Loppa. 
Loppa ligger delvis på svensk side av grensen. 
 
Reindrift  
Traséen berører reindriftas vinter- og vårbeiter, og vil komme i tillegg til eksisterende Turistløype. Dette 
vil trolig medføre økt trafikk i høyfjellet, og et større geografisk område vil bli berørt. Traséen mot Loppa 
skal gå midt på innsjøen, noe som bidrar til å redusere de negative konsekvensene for reindrifta.  
 



Friluftsliv  
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 
verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  
 
Foreslått løype går over isen på Mourkivatnet og inn på Loppavatnet, følger og ligger i sin helhet mindre 
enn 1 kilometer fra det svært viktige friluftslivsområdet Lomi – Morki.  
 
Miljødirektoratet har i sin veiledning om støy og snøscooterløyper sagt at det ved etablering av 
snøscootertraséer bør synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre friluftslivsområder støymessig 
ved å utarbeide støysonekart for traseene som viser geografisk utbredelse av ulike støynivå. I 
naturområder som kommunen definerer som svært viktig eller viktig friluftsområde anbefales det at en 
grenseverdi på 40 dB benyttes, da det i disse områdene ofte forventes stillhet og mulighet til å drive 
med ulike aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. 
 
Kommunen bør i henhold til veiledningen vurdere støybelastningen ved etablering av 
snøscootertraséene opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse har. En bør 
unngå å legge løyper i områder som ifølge kartleggingen blir registrert som svært viktig eller viktig for 
vinterfriluftslivet. Dersom kommunene ser behov for å legge løyper så tett opp til slike områder at 
kvaliteten av områdene forringes, må de synliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for friluftslivet. I 
denne sammenheng bør de gjøre rede for hvor stor del av friluftslivsområdet som blir berørt, samt 
hvilken tilgang befolkningen har på tilsvarende friluftslivsområder. 
  
Løypene bør legges utenfor områder som er i kategorien svært viktig eller viktig, og med en buffer slik at 
støy i området ikke overskrider 40 dB. Direktoratets sjablongløsning i tabell 3 i veiledningen angir for 
grenseverdien 40 dB en avstand fra senterlinje av traséen til ytterkant støysone på 1400 meter for 
hastigheten 60 km/t. 
 
Kommunens forslag til forskrift inneholder en maksimal fartsgrense på 70 km/t, noe som innebærer at 
avstanden til ytterkant støysone vil være mer enn 1400 meter. Det er på det rene at friluftslivsområdet 
Lomi – Morki blir liggende i løypas influensområde, og det samme vil gjelde det viktige 
friluftslivsområdet Vassavarri.  
 
Fauske kommune har i sin utredning av konsekvensene sagt at løypa går gjennom det aktuelle 
friluftsområdet. Det er videre sagt at isfiske på Loppa kan bli et positivt tiltak for friluftslivet som også er 
tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvens (verdi/omfang) for friluftsliv er satt 
til +1. Under samlet vurdering er det bl.a. sagt at vatnet har potensiale til å bli et attraktivt turmål.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at løypa vil ha en positiv konsekvens 
når det gjelder friluftsliv. Det er heller ikke grunnlag for å angi at løypa ikke vil ha noen konsekvens når 
det gjelder støy, slik kommunens utredning sier. 
  
Det må etter vår oppfatning legges til grunn i det videre arbeidet at Loppaløypa vil innebære at et viktig 
og et svært viktig friluftslivsområde blir utsatt for støy over anbefalt grenseverdi på 40 dB. 
  
Miljøkommune.no inneholder nå svar på spørsmålet om det er «forbudt å legge snøskuterløyper som vil 
berøre viktige friluftslivsområder, jamfør veileder om støy og snøskuterløyper». Det er i svaret presisert 
følgende:  
«Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper som vil medføre støy over 40 dB i viktige 
friluftslivsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor anbefalt minsteavstand i forhold til 
sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre vurderinger av hva dette vil bety for 



friluftslivet. Dette kan være vurderinger rundt:  
Hvor mye har kommunen av tilsvarende friluftslivsområder i kommunen?  
Hva vil det bety å forringe kvaliteten på dette området sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen?  
Hvor stor del av friluftslivsområdet vil bli berørt?  
Hvilken bruk har området, og hvilke brukerkonflikter kan oppstå?  
Har området et særlig godt støymiljø i henhold til kartleggingen? Eller berøres området av andre 
støykilder?  
Er det mulig å gjøre avbøtende tiltak?  
Dersom kommunen velger å vedta løyper som berører viktige friluftslivsområder må kommunen 
synliggjøre vurderingene som er gjort, og vise hvordan dette er vektet opp mot kommunens plikt til å ta 
særskilt hensyn til friluftsliv ved fastsetting av løyper». 
 
Fauske kommune har etter det vi kan se ikke gjort noen vurderinger når det gjelder løypeforslagets 
virkninger for friluftslivet. Utredningen har som utgangspunkt at det ikke foreligger konflikt, noe som 
etter vår oppfatning ikke kan legges til grunn. Kommunen ser ut til å mene at det er friluftsliv å kjøre 
snøscooter, og bruker hensynet til funksjonshemmede som et argument for å opprette løype.  
 
Fylkesmannen finner grunn til å påpeke at snøscooterkjøring ikke omfattes av friluftslivsbegrepet. 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Funksjonshemmede kan i henhold til motorferdselregelverket gis mulighet til bruk av 
snøscooter uavhengig av løyper, og vi kan ikke se at hensynet til funksjonshemmede kan tillegges særlig 
vekt når det gjelder å opprette løyper.  
 
Som avbøtende tiltak er det i kommunens utredning sagt at store deler av løypa legges på islagt vatn. 
Fylkesmannen kan ikke se at dette på noen måte kan anses som et avbøtende tiltak, da lyden vil bære 
godt over islagt vann. 
 
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid gjør en supplerende utredning av konsekvensene av 
foreslått løype, jf. det som er sagt ovenfor. Betydningen av de berørte friluftslivsområdene må vurderes 
opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Vi minner for øvrig om at kommunen ved fastsetting av 
løypene skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
  
Sikkerhet  
Løypa er foreslått lagt over islagt vann, uten at det i utredningen er sagt noe om sikkerhet utover at det 
er vist til at store deler av traséen mangler mobildekning. Fylkesmannen forutsetter at det redegjøres 
for hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder ferdsel på isen og sikkerhet. 
  
Forholdet til svenske myndigheter  
Kartet, herunder mottatt sosifil, viser at løypa skal stoppe ca. 100 meter fra riksgrensen mot Sverige. I 
kommunens utredning er det imidlertid sagt at løypa stopper ved riksgrensen. Fylkesmannen er ut fra 
dette usikker på hva kommunen legger opp til. 
 
Det ble i forbindelse med den senere forkastede forsøksordningen med snøscooterløyper sagt følgende 
om muligheten for å lage løyper som krysser riksgrensen: «Kommuner som deltar i forsøksordningen 
kan planlegge for løyper til Sverige innenfor de rammer som gjelder for forsøket. Da er viktig at 
kommunen finner egnet sted for grensekryssing i samråd med Tollmyndighetene. Kommunene bør også 
ha tett kontakt med kommunen på svensk side. Kommunen må også forholde seg til annet aktuelt 
regelverk, herunder vegmyndighetenes regler for bruk av snøscooter på offentlig veg».  
 
Fylkesmannen legger til grunn at det samme må gjelde der hvor kommunen nå ønsker å etablere løype 
som skal legges til riksgrensen.  
 



Vi finner grunn til å stille spørsmål ved hvilken dialog det har vært med svenske myndigheter når det 
gjelder å etablere en ny løype som går enten inntil eller nær riksgrensen. Liste over mottakere viser at 
de mottar kopi av høringsforslaget, men arbeidsgruppas notat viser ikke at det har vært noen kontakt i 
forkant av høringen. Det er på det rene at en snøscooterløype tett opp til grensen kan få virkninger inn i 
Sverige. 
 
Det er foreslått en bestemmelse om at det for Loppa er tillatt med rasting langs løypa og 30 meter ut fra 
ytterkant av løypa. Samtidig er det foreslått følgende bestemmelse om løypebredde: «Max 10 m frem til 
Loppaisen, deretter isens bredde». Fylkesmannen mener det her åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa, dvs. også i Sverige. Dette kan ikke Fauske kommune fastsette.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Saken ble sendt på høring til Luokta-Mavas sameby og til Tuorpon sameby. Det er ikke kommet noen 
merknader fra disse samebyene. Se Rådmannens merknad under vurdering til merknad nr 3. 
Rådmannen er ikke kjent med at det er vært ytterligere dialog med svenske myndigheter. 
 
Rådmannen tar Fylkesmannens merknad til etterretning og innstiller på at Loppaløypa ikke opprettes 
som snøskuter løype som er åpen for almen ferdsel. 
 
Kommuneplanens arealdel 2009-2021, ble vedtatt 03.02.2011.  Her er arealformål LNF-A område for 
traseen som er planlagt.   I disse områdene tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet til stedbunden 
næring, jfr.plan og bygningslovens § 20-4, nr 2 (gammel lov).  Arealformål for Eidevatnet (Muorkivatnet) 
er vannareal for allmennt friluftsliv. 
 
 
Merknad nr 3:  Arjeplogs kommun, datert 23.01.2017: 
”Här kommer Arjeplogs kommuns yttrande i rubricerat ärende. 
 
Arjeplogs kommun avvisar förslaget på ny Loppa-løype tills dess Fauske kommune samrått med berörda 
samebyar. 
 
Alla kontaktuppgifter och kartor över samebyarna på svensk sida återfinns här: 
https://www.sametinget.se/2370” 
 
Vurdering/anbefaling: 
Etter at Fauske kommune mottok denne uttalelsen, er det tatt kontakt pr epost til de epostadresser som 
Arjeplog kommune har oppgitt.  Vi har bedt om en uttalelse fra dem med svarfrist 20. februar 2017. 
 
Merknad nr 8:  Nordlandsforskning, datert 20.01.2017: 
«Vi viser til konsekvensutredning for Loppaløypa hvor det står beskrevet at det går mange trekkeleier og 
flyttleier i området og hvor vurderingen er 0: Ingen negative konsekvenser. Vi vurderer dette 
annerledes. Reinen er avhengig av store sammenhengende beiteområder forå kunne overleve ute 
gjennom årstidene, og reindriftsutøverne har tradisjonelt flyttet reinflokken etter de beste 
beiteforholdene. Infrastruktur samt aktiviteter i utmarka fragmenterer beiteområdene, og reduserer 
valgmulighetene til reineierne. På grunn av økning i antall milde vintre med tining og isingsproblematikk 
opplever reineierne at de stadig oftere må flytte flokkene mellom beiteområder. Disse klimarelaterte 
utfordringene kommer i tillegg til behovet for flytting grunnet tap til rovdyr. Fleksibilitet og mulighet til å 
skifte beite er derfor avgjørende for reindriften. Simlene er spesielt sårbare for forstyrrelser på 
senvinteren etter en lang periode med utfordrende klima og fôrtilgang. Det er viktig at simlene får ro i 
denne tiden før og under kalving. Sammensatte utfordringer som nevnt ovenfor gir en relativt stor 
belastning for Balvatn reinbeitedistrikt, og utgjør viktige elementer som bør tas hensyn til i en 
beslutningsprosess om nye skuterløper som vil medføre økt menneskelig aktivitet i reinbeitedistriktets 



beiteland. Den foreslåtte Loppaløypa ligger ikke direkte i kalvingsland, ifølge reindriftskart, men økt 
menneskelig aktivitet i områder hvor det går mange trekkleier og flyttleier gir likevel økt stress for 
reinen. 
 
På grunnlag av dette sammensatte bildet av utfordringer som bidrar til fragmentering i reinens 
beitelandskap, er det særlig viktig at reindriften selv blir lyttet til når vedtak skal fattes som påvirker 
driftens beitegrunnlag og dermed fleksibilitet til å drive reindrift i detteområdet.» 
 
Anbefaling/vurdering: 
Det er avholdt møte med Balvatn reinbeitedistrikt og de har ingen innvendinger til at Loppaløypa 
etableres.  Det samme gjelder løypenes åpningstider, der har Balvatn reinbeitedistrikt bekreftet at 
løypenettet kan være åpent til 5. mai uten at dette er til hinder for deres utøvelse av reindrift. 
 
Merknad nr  9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter på Mourkivatnet og er en avgreining fra Turistløypa. Løypa foreslås videre til 
Riksgrensen. I utredningen kommer det frem at løypa går gjennom leveområde for jerv og kongeørn. 
Løypa vil berøre et svært viktig friluftslivsområde. Løypetraséen berører ingen hytter/fritidsboliger. 
Farten settes til 70 km/t.  
Støy fra snøskuterløyper kan påvirke store omkringliggende områder, og det er ofte en usikkerhet 
knyttet til hva som er grensen (avstand og nivå) for det som kan oppfattes som uakseptabel støy. 
 
I kommunens forenklede konsekvensutredning kommer det ikke frem hva slags konsekvenser den 
foreslåtte løypa forventes å ha på vinterfriluftslivet i området. I utredningen vises det til 
friluftslivskartleggingen og at den foreslåtte løypa går i et svært viktig friluftslivsområde. Videre er det 
ikke innhentet kunnskap om bruken av Mourkihytta, som er en av Sulitjelma og Omegn Turistforening 
(SOT) ubetjente hytter i Sulitjelmafjellene, og som er sentral i spørsmålet om hensynsplikten overfor 
friluftsliv ivaretas dersom skuterløypa skulle etableres.  
Muorkihytta vil ifølge utredningen være 500 meter unna løypa i enden av Mourkivatnet. 
Snøskutertrafikk i 70 km/t på høyfjellet vil selvfølgelig være godt hørbart for de som ferdes med ski og 
oppholder seg på Mourkihytta og i fjellet for øvrig. En grundig vurdering av lydmiljøet ville ha avdekket 
dette. I områder med godt lydmiljø, særlig i viktige friluftslivsområder og fjellområder som dette, er det 
ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med snøskuter genererer.  
FNF er kjent med SOTs uttalelse og det er ikke til å misforstå at den foreslåtte skuterløypa kommer i 
konflikt med vinterfriluftslivet og bruken av Mourkihytta. FNF mener SOT på en god måte beskriver 
hvorfor den ikke kan opprettes.  
 
I utredningen fremmes isfiske på Loppa og at skuterløypa tilrettelegger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Når det gjelder isfiske høres det noe merkelig ut å forlate gode og lett tilgjengelige 
fiskevann i Sulitjelma, og kjøre snøskuter for å fiske mindre fisk og av dårlige kvalitet høyere oppe på 
fjellet.  
 
I utredningen vurderes den foreslåtte løypa til å ha en positiv konsekvens (+1 – små positive 
konsekvenser). Dette fremstår som uforståelig for FNF. De som bruker dette svært viktige 
friluftslivsområdet i dag til friluftslivsaktivitet, og SOT som tilrettelegger for friluftsliv og drifter 
Mourkihytta, er av en annen oppfatning. 
  
FNF mener Loppaløypa ikke kan etableres fordi hensynsplikten overfor vinterfriluftslivet ikke vil ivaretas 
dersom den skulle etableres slik den er tegnet inn og etter kommunal forskrift.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Se vurdering til merknad nr 10, Sulitjelma og Omegn Turistforening.  
 



Merknad nr  10: Sulitjelma og omegn Turistforening, datert 17.01.2017: 
«Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) registrerer at det er lagt ut ny forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter til offentlig høring med svarfrist 20. januar 2017. 
 
Styret i SOT ønsker å komme med følgende kommentarer: 
SOT driver sin hovedaktivitet i Sulitjelmafjellene hvor foreningen har 8 ubetjente turisthytter  og 180 km 
med løypenett. All aktivitet er basert på frivillig arbeid. SOT's grunnide er å gi et tilbud til 
friluftsinteresserte mennesker som vil oppleve det enkle og stille friluftsliv - sommer som vinter. 
 
Vi registrer nå at det er forslag om å etablere ei skuterløype fra eksisterende turistløype på Mourki og 
frem til Loppa øst for Mourki. Løypa vil passere 500 meter fra var turisthytte i Mourki. Hytta vil være 
synlig fra løypa og kan derfor være et fristende mål for en del skuterførere. Den foreslåtte løypa til 
Loppa berører dessuten den naturlige traseen som skiturister bruker til og fra Piski-området. 
 
Vi ser at overnattingen på våre turisthytter vinterstid er økende og er bekymret for at skutertrafikken vil 
få konsekvenser for antall besøkende på Mourkihytta. SOT er av den oppfatning at folk som går i fjellet 
vinterstid vil reagere negativt på skutertrafikk i nærheten av og eventuelt frem til hytta. 
 
Vi anser heller ikke Loppa for a være et spesielt godt isfiskevann. Om det er et ønske å kunne 
tilby isfiske i området mener vi vestenden av Mourki - der løypa går i dag vil være et like godt alternativ. 
At Loppa er et spesielt lunt sted kan vi heller ikke helt forstå der det ligger i høyfjellet, i 720 meters 
høyde. 
 
Opprinnelig forslag til nåværende scooterløype var også nær Mourkihytta. Den foreslåtte traseen ble da 
lagt om nettopp for å unngå konflikt med tiltenkt bruk av hytta. 
 
SOT ønsker derfor at «Loppaløypa» ikke blir etablert og vil derfor komme med innsigelse til opprettelse 
av løypa.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar Fylkesmannens, FNF Nordlands og Sulitjelma- og omegn Turistforening merknad til 
etterretning og innstiller på at snøskuterløypa over Muorki til Loppa ikke etableres.  Bakgrunnen er bl a 
for stor støybelastning for dette viktige friluftsområde. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa er en avgreining av Turistløypa og går fra Turistløypa på Mourkivatnet til Riksgrensen ved Loppa. 
Løypa går gjennom et svært viktig friluftslivsområde. Går gjennom reinbeiteområde med mange trekk- 
og flyttleier. Et friluftsområde og hytte påvirkes av støy. Løypa går gjennom leveområde for rødlistet og 
fredet jerv og kongeørn. 
Løypa har en klar og grei målsetting, turist- og fiskeløype. lngen avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Åpningstider, fartsgrense, rasting og kjøre- og motorferdselsforbud som for Turistløypa. Kan etableres 
under forutsetning av dokumentert tilstrekkelig avbøtende tiltak.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme anbefaling/vurdering som til merknad nr 10 fra Sulitjelma- og Omegn Turistforening. 
 
KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN: 
 
Merknad nr 1: Statskog,  datert 03.01.2017: 
 



«§ 3:, ledd c:  
Forslag: Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 24.00 -06.00.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 23.00-07.00.  
Statskog SF mener dette er nødvending for å minimalisere interessekonflikter mellom eierne av 
fritidseiendommene, næringsaktørene og skuterbrukerne. 
 
§ 4, ledd a:  
Forslag: Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 70 km/t.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 50 km/t.  
 
§ 7, ledd d:  
Forslag: Nordlysløypa: Max 10 meter.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring: 
Ledd d utgår.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer Statskogs synspunkter som fornuftige og foreslår at endringene blir tatt inn i 
forskriften. Statskog foreslår maksimal hastighet til 50 km/t.  Gjeldende forskrift angir max hastighet til 
60 km/t. Gjeldende forskrift er grunnlag for den avtalen som Fauske kommune har i dag.   
 
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Forskriften er foreslått endret på noen sentrale punkter, uten at dette fanges opp av utredningene. Det 
er heller ikke i arbeidsgruppas notat datert 24. november 2016 sagt noe om de aktuelle endringene.  
 
Når det i motorferdsellov- og forskrift er et krav at løypenes virkning for friluftsliv og naturmangfold i 
influensområdet skal utredes, innebærer dette etter Fylkesmannens oppfatning også at endringer som 
foreslått i forskriften må utredes. De foreslåtte endringene kan ha virkninger for friluftsliv og 
naturmangfold, og må også tas med i vurderingen når det gjelder hensynet til bolig- og hytteområder og 
vurderingen av ulempene for reindriften. Dette gjelder også for den tidligere vedtatte turistløypa, hvor 
foreslåtte endringer vil få betydning for flere av de temaer som skal utredes.  
 
Vi vil i det følgende uttale oss til enkelte foreslåtte endringer i forskriften.  
 
Forskriftens § 3 bokstav a 
Løypene kunne tidligere være åpne i perioden 2. januar til 25. april, mens det nå er foreslått en periode 
på 1. desember til 5. mai. 
Det fremgår ikke av høringen hvorfor det er foreslått endringer av forskriften når det gjelder § 3 «åpning 
og stenging av løypenettet». Endringene er heller ikke del av konsekvensutredningen. Åpning av 
løypenettet fra 1. desember til 5. mai er en betydelig utvidelse fra tidligere, og dette vil forlenge 
perioden med negative konsekvenser for reindrifta. 
  
I gjeldene forskrift for kommunalt løypenett i Fauske kommune (vedtatt februar 2016), er det i § 3 
fastslått at løypene skal stenges senest 25. april. Dette er i tråd med nasjonal forskrift som sier at «I 
sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april».  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er fremsatt argumenter for å fravike nasjonal forskrift på dette punktet, 
og ber derfor om at tidligere vedtak om stenging 25. april opprettholdes. Vi minner om at i spesielle 



tilfeller og etter begrunnet søknad fra kommunen eller enkeltperson, kan Fylkesmannen gjøre unntak 
for forbudet om kjøring etter 25. april (§ 9 i nasjonal forskrift). 
En forlengelse av perioden hvor løypene kan holde åpne vil ha betydning også for andre interesser, 
særlig støyømfintlig bebyggelse i løypenes influensområde.  
 
 
Forskriftens § 3 bokstav c  
Perioden for kjøreforbud er nå foreslått til mellom kl. 24.00 og kl. 06.00, mens det i gjeldende forskrift er 
satt til 22.00 – 07.00. Dette er av stor betydning for flere av de hensyn som skal ivaretas, og særlig for 
støyømfintlig bebyggelse. Vi viser til det som er sagt ovenfor om dette i tilknytning til Kjelvassløypa. 
Miljødirektoratets veiledning når det gjelder støy og snøscooterløyper anbefaler at grenseverdien for 
motorsportbaner i T-1442 benyttes. I nattperioden 23-07 er det der angitt at aktivitet ikke bør foregå. 
Det er her snakk om løyper for rekreasjonskjøring, og Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
tillate kjøring i nattperioden. En endring av forskriften som innebærer at det tillates kjøring i tidsrommet 
23.00 til 07.00 er ikke akseptabelt.  
 
Forskriftens § 3 bokstav e  
Gjeldene forskrift er på dette punkt foreslått endret fra «Kommunen skal stenge hele eller deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.» til «Kommunen kan stenge 
hele eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.»  
Endringen fra skal til kan er ikke begrunnet. Formuleringen «kan» vil kreve en reindriftsfaglig vurdering 
fra kommunen på om løypa skal stenges eller ikke. Alle andre kommuner i Nordland som har vedtatt 
scooterløyper har brukt ordet «skal» i forskriften på dette punkt 
 
Forskriftens § 4 bokstav a  
Når fartsgrensen økes fra 60 km/t til 70 km/t, innebærer dette at støysonene utvides. Det følger av 
veiledningen at avstandene vist i tabell 3 bør benyttes av kommunene for å finne minsteavstand fra 
traséen til støyømfintlige bygg og stille områder, hvor en ikke behøver supplerende støyberegninger. 
Der snøscootertraséen kommer innenfor anbefalte minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til 
veiledningen utarbeides et støysonekart vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser 
overskrides, må dette bemerkes og en omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en 
omlegging bør det settes tidsbegrensning for bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende 
tiltak kan være aktuelle.  
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til veiledningen utarbeides et støysonekart 
vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser overskrides, må dette bemerkes og en 
omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en omlegging bør det settes tidsbegrensning for 
bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende tiltak kan være aktuelle.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning når det gjelder støy. 
  
For å minske støybelastningen, er det flere steder sagt at nedsatt hastighet skal brukes som et 
avbøtende tiltak. Kommunen har da ansvar for å få ut informasjon om slike begrensninger slik at det er 
kjent blant dem som kjører. Vi forutsetter at fartsgrensen skiltes, men mener det så langt som mulig 
også bør fremgå av forskriften hvor fartsgrensen er satt ned. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Når det gjelder forskriftens § 3 a åpningstid er det følgende å bemerke: 
Det er avholdt møte med Balvatn Reinbeitedistrikt og i dette møte ble det enighet om at løypene kunne 
være åpne fram til 5. mai uten at det ville medføre store ulemper for reindrifta på norsk side av grensen.   
Når det gjelder åpning den 1. desember anser Rådmannen dette for å være for lang åpningstid og for 



lang tid for ulemper med bl a for støyømfintlig bebyggelse og friluftslivet i området. 
Her foreslår Rådmannen at løypene åpnes 2. januar, som i gjeldende forskrift, og stenges 5. mai. 
Når det gjelder forskriftens § 3 bokstav c tar Rådmannen Fylkesmannens merknad til etterretning og 
foreslår at løypenettet er stengt mellom kl 22:00 og kl 07:00. Bakgrunnen for dette er at ihht støy bør 
aktivitet i nattperioden 23:00 til 07:00 ikke foregå. Snøskuterparkeringa i Daja ligger like ved Sulitjelma 
Turistsenter. De fleste som bruker Turistløypa, har bil m/henger parkert der og det vil generere en del 
støy når snøskutere skal kjøres opp på hengere ol.  Denne støyen vil da forekomme etter kl 23:00 
dersom løypenettet er åpent til kl 23:00.  
 
Når det gjelder forskriftens § 4 bokstav a hvor det foreslås øking av fartsgrense, tar Rådmannen dette til 
etterretning og foreslår at fartsgrensen ikke heves, men fortsatt skal være max 50 km/t.  Bakgrunnen er 
økt støybelastning når fartsgrensen heves, noe som  
vil ha negative konsekvenser for friluftslivet.  Det kan nevnes at friluftsområder som er verdsatt som 
svært viktige eller viktige er avstand i meter fra senterlinje av trasèen til ytterkant støysone ved 60 km/t 
på 1400 m. Denne sonen vil øke når hastigheten økes til max 70 km/t. 
 
I de deler av løypenettet hvor fartsgrensen er satt ned skal dette skiltes. 
 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«I høringsbrevet opplyses det om at Turistløypa ble vedtatt den 11.2 2016 og er dermed ikke 
konsekvensutredet eller tegnet inn i kart i denne høringen.  Fauske kommune opplyser at det kun er 
forslag til endrede åpningstider og fartsgrense som er gjenstand for høring denne gang.  Men i forslag at 
i «kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, Nordland» er det punktet (eller bokstaver i ny 
forslagsforskrift) som ikke er i samsvar med den forrige vedtatt forksriften av 11.2.2016.  Bl a er ikke 
siste kulepunktet i § 3 å finne i ny forslagsforskrift: 
 
§ 3 Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for 
særskilte området, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre 
interesser som motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 2. setning. 
 
Høringsparter og berørte interesser har dessuten interesse av hva det innebærer at fartsgrensen forslås 
økt fra 60 km/t til 70 km/t, spesielt i forhold til støy.  Det er også av interesse hvorfor kommunen nå 
foreslår å ta ut vikeplikten snøskuterkjørere hadde for myke trafikanter/skiløpere, til nå å kun gjelde for 
trafikanter som befinner seg på vei når den måtte krysses av snøskuterkjørere.  I tillegg til et mer 
omfattende løypenett foreslås det å tillate snøskuterkjøring enda senere på kvelden (kl 00:00) og 
tidligere om morgenen (kl 06:00).  Dette til tross for at løypene berører hytteområder og naturområder 
der dyrelivet har gått til ro.  Dette må kommunen redegjøre for. 
 
FNF vil også presisere at det er en forventning at alle løypetraseer ses i sammenheng sel om Turistløypa 
er vedtatt tidligere.  Det foreslås nå et langt mer omfattende løypenett med avgreininger og 
konfliktene/samla belastning vil derfor forventes å øke. FNF mener kommunens skulle lagt ved kart over 
løype og revidert konsekvensutredning som følge av de endringer som foreligger i ny kommunal 
forskrift. 
 
FNF mener for øvrig at Turistløypa i stor grad ivaretar snøskuterinteressene og de som har behov for å 
kjøre mer fritt på andre siden av riksgrensen.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar store deler av FNF sine merknader til etterretning og foreslår at forskriften endres i hht 
dette. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 



«Dokumentvurdering: 
Det synes etter dette klart at teksten Forskriftlvedtak 11.02.20l6, unntatt det som direkte omhandler 
Tilførselstøypa, er vedtatt og gjelder for Turistløypa. 
Når utforming av Forskriften av 11.02.20l6 og forslag av 02.12.20l6 avviker på flere punkter og derfor 
ikke er direkte sammenlignbare, gir det vansker med referanser og store muligheter for forvirring og 
misforståelser. 
 
I Forskrift i vedtak av 11.02.20l6 brukes bl.a. strekpunkter i alle paragrafer som inneholder flere ledd. I 
Forskrift utlagt på kommunens hjemmeside brukes kulepunkter, med nesten tilsvarende tekst. 
I Forslag til forskrift av 02.12.20l6 brukes alfabetisk opplisting. Her er det også foretatt en del 
tekstendring, skifte av navn og betegnelser iforhold tit vedtatt forskrift og en del av leddene har byttet 
plass og blitt sammenslått. I §§ 3, 8 og 9 er et punkt i hver av paragrafene utelatt i forslag til Forskrift, 
uten at det er kommentert. 
 
Formelt sett vil vi her oppleve at det opereres med flere sett med forskrifter som ska I gjelde for samme 
løype, men som inneholder avvik og ikke samsvarer med hverandre !! 
Selv om det ikke er de mest tungtveiende avvikene og noen kan ses på som justeri nger, er det meget 
vanskelig å  forholde seg til disse dokumentene i høringssaken! 
Det blir uklart for meg når det for eksempel kun vises til endrede åpningstider og fartsgense i 
høringsbrevet, om det gjelder bare §§3 og 4, 1. ledd. 
Jeg forutsetter at høringen som en naturlig konsekvens også ville gjelde for eksempel §§3 a), 3 c) og 3 f), 
da det ellers ikke gir noen mening for høringsrunden. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer dokumentene som er sendt på høring er et godt grunnlag for å vurdere de enkelte 
løypene og forskriftene.  Høringsprosessen stanses ikke, saken legges fram til behandling med de 
høringsmerknadene som foreligger. 
Hvorvidt det er brukt kulepunkt eller strekpunkt har liten betydning, teksten er den samme.  Det er den 
forskriften som er vedtatt og som ligger ute på lovdata som til enhver tid er gjeldende. 
Mikkelsen har merknader til både prosess og forskrift.  Stort sett alle de punktene han påpeker i sin 
merknad har Rådmannen tatt med som endring av forskriften for løypene. 
 
 
GENERELLE MERKNADER: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, grunneier, datert 03.01.2017: 
«Arealleieravtale:  
Fauske kommune og Statskog SF som grunneier vil måtte inngå en ny arealleieavtale for de områder 
som er aktuelle for skuterløyper. Prinsipielt vil Statskog SF ikke kreve betalt for en slik avtale hvis Fauske 
kommune ikke tar betalt for kjøretillatelser. I tilfelle Fauske kommune innfører gebyr i.h.t. kommunens 
gebyrregulativ, vil Statskog SF vurdere leie for arealer etter nærmere forhandlinger.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fauske kommune har ikke vedtatt gebyr for kjøring i løypene for 2017. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 03.01.2017: 
«Fylkesmannen klaget i brev av 16. mars 2016 på kommunestyrets vedtak når det gjaldt fastsetting av 
tilførselsløypa. Vi mente det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, og at det 
heller ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.  
 
Kommunen foreslår nå endringer i traséen for tilførselsløypa (nå angitt som Kjelvassløypa) og to nye 
løyper (Nordlysløypa og Loppaløypa). Det er i tillegg foreslått endringer i forskriften som åpner for en 



lengre sesong, kjøring større deler av døgnet og høyere hastighet ved kjøring. Turistløypa fra Daja til 
riksgrensen er ikke gjenstand for høring når det gjelder traséen, da det ikke er foreslått endringer når 
det gjelder dette.  
Vi finner grunn til å påpeke at det ikke alltid er samsvar mellom det som er sagt i saksdokumentene og 
det som fremgår av sosifilas egenskaper. Dette gjelder for eksempel tidsrom hvor løypene er åpne (både 
dato og klokkeslett) og fartsgrense. Kommunen må sørge for at det blir samsvar. Der det ikke er 
samsvar, har vi lagt til grunn det som fremgår av sakens dokumenter.  
 
Utredning av løypene: 
Det er foretatt konsekvensutredninger av de endringer som er foreslått når det gjelder løypetraséer.  
Fylkesmannen registrerer at det er mange endringer i konsekvens i forhold til tidligere utredninger, uten 
at vi nødvendigvis kan se at det er grunnlag for de aktuelle endringene. Det fremstår også som merkelig 
at konsekvensen flere steder er satt som positiv der det etter det vi kan se ikke er snakk om noen 
endring. Dette gjelder for eksempel tema som skredfare, teknisk infrastruktur og verneområder. 
 
Konsekvensene for reindrifta blir etter Fylkesmannens vurdering underkommunisert, da konsekvensene 
for løypene er satt til «0 = ingen negative konsekvenser». Scooterkjøring med tilhørende aktiviteter 
(rasting, isfiske mm) i områder som ellers er mindre traffikert av mennesker og maskiner vil få negative 
konsekvenser for reindrifta. Vinter og vår er en sårbar tid for reinen, og det er derfor særlig uheldig med 
forstyrrelser i denne perioden. I tillegg berører skuterløypene reindriftas særverdiområder (flyttleier og 
kalvingsområde). 
  
Samlet sett vil også de negative konsekvensene for reindrifta øke ved åpning av flere traséer. I forhold til 
samlet belastning må det også tas med i betraktning at Balvatn reinbeitedistrikt fra før har svært 
utfordrende driftsforhold som følge av blant annet vannkraftutbygginger, store mengder fritidsboliger – 
og ikke minst stor rovviltbestand.  
 
Også for andre tema mener vi at de negative konsekvensene er underkommunisert, og vi viser til det 
som er sagt under de enkelte løypeforslagene. 
  
For at kommunestyret skal kunne ta stilling til hvilke løyper som kan fastsettes, er det vesentlig at det er 
gitt et korrekt bilde av konsekvensene.» 
 
Videre: 
«Samtykke fra grunneier  
Det fremgår ikke av kommunens utredning hvilken dialog det har vært med grunneier, og det er grunn 
til å stille spørsmål ved om det vil være mulig å få samtykke til etablering av nye løypeforslagene. 
Fylkesmannen mener det allerede i forkant av høringen bør være mest mulig klarlagt at slikt samtykke 
vil bli gitt.  
 
Kommunen kan i alle fall ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 
samtykket. Fylkesmannen legger til grunn at slikt samtykke innhentes før et eventuelt vedtak.  
 
Krav til begrunnelse  
Motorferdselforskriften § 4a tredje ledd, tredje setning, fastsetter følgende: «Av kommunens vedtak 
skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med 
bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter 
femte ledd».  
 
Det er i merknadene til denne del av forskriften sagt: «I tredje punktum stilles det krav til begrunnelsen i 
kommunens vedtak. En god begrunnelse er særlig viktig fordi vedtaket kan påklages, se åttende ledd. Av 
vedtaket skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 



snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Kommunens vurdering av hensynene i femte ledd skal også fremgå av vedtaket».  
 
Dette innebærer at kommunens vurdering av hensynet til friluftslivet, naturmangfold, reindrift, bolig- og 
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerhet skal fremgå av vedtaket. 
 
Klagerett  
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel 
VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir 
berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det har vært dialog med grunneier i prosessen.  Denne kontakten bunnet ut i at vi fikk beskjed fra 
Statskog at vi bare skulle sende utkastet ut på høring og så skulle de komme med sine synspunkter i sin 
høringsuttalelse.  Rådmannen har i sin innstilling fulgt opp de synspunkter som fremkommer i 
grunneiers merknad. 
Rådmannen har tatt til etterretning de synspunkter som fremkommer i Fylkesmannens merknad og i 
innstillingen er det kun løype fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby som ønskes 
etablert.  
 
Merknad nr 4:  Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Statens vegvesens ansvar i planarbeid er først og fremst knyttet til arealbruk langs riks- og 
fylkesvegnettet. Vi har også ansvar for å påse at føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale 
og regionale arealpolitiske dokumenter blir ivaretatt i planleggingen. 
I denne saken uttaler vi oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
Vegvesenet har et særskilt ansvar for trafikksikkerheten, både som forvalter av vegnettet og som 
fagmyndighet. 
Fauske kommune har ikke sendt varsel om oppstart av dette arbeidet. Kommunen legger nå forslag til 
forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, konsekvensutredning og 
løypebeskrivelse ut på høring.  
 
Generelt 
Kryssing av fylkes- og europaveg 
Når det gjelder løyper som krysser europa-, riks- og fylkesveg behandler Statens vegvesen disse etter 
veglovens bestemmelser på lik linje med avkjørselstillatelser. Her vil trafikksikkerheten både for førere 
og vegfarende være hovedfokus. Det bør ikke legges opp til flere krysningspunkter enn absolutt 
nødvendig. 
 
Scooterløyper på og langs offentlig veg 
Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen tillate at det etableres 
skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og fylkesveger. Ved opprettelse av 
scooterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til at løypene legges utenom vegens 
eiendomsområde som omfatter vegbane med tilhørende innretninger som grøfteprofil, vegfylling o.l. 
Med mindre det er gitt tillatelse til det bør skuterløyper ikke legges parallelt med veg nærmere enn 20 
meter fra vegkant. 
 
Start av skuterløype fra offentlig veg 
På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks- eller 
fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. 



 
Skilting og merking 
Statens vegvesen anbefaler at kommunene benytter vegvesenets anbefalinger til merking og skilting i 
løypene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er riktig at det ikke er sendt varsel om oppstart.  Dette gjelder oppretting av en forskrift etter 
forvaltningsloven og ikke en plansak etter plan- og bygningsloven. Det er dermed ikke krav om varsel om 
oppstart av arbeidet. Når det gjelder skilting, vil dette bli gjort i hht vegvesenets anbefalinger. 
 
Merknad nr 5:  Sametinget, datert 19.01.2017: 
«Snøscooterløyper vil kunne ha konsekvenser for reindrifta i området. Vi registrerer at reindrifta er 
kontaktet i saken. Sametinget forutsetter at kommunen legger til rette for dialog med reindrifta hvor de 
får mulighet til å si seg enig eller uenig med tanke på vedtak. Samt at forskriften blir fulgt med tanke på 
stenging av løyper ved varsling fra reindriften.  
 
Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet for å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71, § 3-1). Vi oppfordrer kommunen til å 
ta i bruk denne veilederen i planarbeidet. Sametingets planveileder finnes på: 
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader utover at Balvatn Reinbeitedistrikt har vært involvert i hele prosessen. 
 
Merknad nr 6:  Politiet, datert 20.01.2017: 
«Vi har sett på dette og finner ikke at vi har noen merknader av betydning til forslaget. Ikke alle 
bestemmelser er like enkle å kontrollere, f.eks. fartsreglene. Det har imidlertid liten betydning for 
forskriften. Formålet med fartsreglene er uansett å få førere til å senke farten der det er ønskelig.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fartsgrenser som er angitt i forskriften skal skiltes. 
 
Merknad nr 7:  NVE, datert 30.01.2017: 
«NVE mener det er utarbeidet et oversiktlig og ryddig høringsdokument hvor løypetraseene er tydelig 
inntegnet på kart. Temaet sikkerhet er vurdert for alle løypetraseene. Ingen av løypene berører 
skredutsatt terreng. Loppaløypa og Kjelvassløypa går over islagt vann, Kjelvatnet er i tillegg et regulert 
vassdrag. NVE ber om at det tas hensyn til faren dette kan medføre. Vi forutsetter at forskriftens § 3d) 
«Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som gjør det 
nødvendig», benyttes dersom isforholdene på vassdragene tilsier at det vil være utrygge forhold for 
skuterkjøring. 
 
NVE har ikke ytterligere merknader til høring av forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 9:  FNF Norland, datert 20.01.2017: 
Uttalelsen er utarbeidet i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk 
Forening, avd Nordland, som også har gitt sin tilslutning. 
«Fauske kommune har oversendt et forslag til forskrift om løyper til fornøyelseskjøring med snøskuter 



med tilhørende konsekvensutredning, jfr. kravene i § 4a i Motorferdselsloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt kart.  
FNF har noen merknader til høringsbrevet som vi forventer blir vurdert i den videre saksbehandling og 
før en eventuell overlevering til kommunestyret. Dersom det foreslås justeringer eller andre løyper så 
må det sendes ut på ny høring.  
 
I notatet som er lagt ved forslaget kommer det frem at kommunestyret i sak 82/16 vedtok å nedsette en 
arbeidsgruppe som skulle få i oppdrag å utrede muligheter for nye traséer for snøskuterkjøring i 
Sulitjelma. Formålet med løypene skulle være turist- og næringsutvikling. Arbeidsgruppen bestod av 
Turistnæringen, Sulitjelma snøscooterklubb, Fauske kommunes administrasjon og politikere. Disse har 
befart de aktuelle områdene på snøskuter.  
Det har også vært informasjonsmøter med Sulitjelma hytteforening, Statskog, Balvatn reinbeitedistrikt, 
Statens vegvesen. 
 
Naturvern og friluftslivsorganisasjonene blir ikke nevnt, og det oppfattes derfor som om at disse ikke er 
inkludert i arbeidet. Verdien og kvaliteten av slike notater begrenser seg og konfliktavklaringer uteblir 
når ikke alle interesser deltar. I tillegg innehar naturvern- og friluftslivsorganisasjonene kunnskap som 
kunne blitt brukt i konsekvensutredningen. Medvirkningsprosessen har derfor ikke vært optimal.  
 
Arbeidsgruppen hadde altså fått i oppgave av kommunestyret å utrede nye traseer med formålet turist- 
og næringsutvikling. Men videre i notatet står det at arbeidsgruppa vektlegger friluftsliv i deres 
løypeplanforslag, og at det tilrettelegges for barnefamilier og mennesker med funksjonsnedsettelser og 
uerfarne snøskuterkjørere. Avslutningsvis mener arbeidsgruppa at snøskuterkjøring i de planlagte 
løypene vil være positivt for friluftslivets mangfold og Fauske som folkehelsekommune. Og til alt 
overmål er det foreslått i selve formålsparagrafen i kommunal forskrift.  
FNF oppfatter dette som kunnskapsløst og stikk i strid med all fagkunnskap og nasjonal politikk. 
Kommunen har hjemmel til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter og denne 
hjemmelen skal ikke brukes til å fremme friluftsliv. Motorisert ferdsel har aldri vært under 
friluftslivsbegrepet, hvilket alle Stortingsmeldinger om friluftsliv har vært tydelig på. I den siste 
stortingsmeldingen, Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som kilde til livskvalitet, defineres friluftsliv 
følgende: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse». Denne definisjonen ble også lagt til grunn i den første stortingsmeldingen om 
friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001. Videre står det at «Motorisert ferdsel 
omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken.».  
Og i kapittel 4.4 står det følgende: «Motorferdsel i utmark kan påvirke friluftslivet negativt på flere 
måter. Motoriserte fremkomstmidler skaper støy og er forurensende, og oppleves sjenerende for 
mange friluftslivsutøvere.». FNF minner derfor kommunen om at etablering av snøskuterløyper ikke er 
så problemfritt slik det ofte har blitt fremstilt utad, med henvisning til Tilførselsløypa og Turistløypa fra 
forsøksperioden.  
FNF finner det derfor urimelig at det i forskriftsforslagets formålsparagraf står skrevet at løypenettet 
skal legge til rette for friluftsliv. Og det i Sulitjelma hvor det fra før av er en masse 
friluftslivstilrettelegginger godt egnet for personer ulik fysiske forutsetninger. Når det gjelder personer 
med funksjonsnedsettelser finnes det også tilbud for dem, både isfiske og adgang til å benytte seg av 
snøskuter etter dispensasjon.  
Fauske kommune som planmyndighet må også legge nasjonal politikk og definisjoner til grunn, og kan 
derfor ikke bruke friluftsliv som en del av formålet med etablering av snøskuterløyper for 
fornøyelseskjøring. FNF oppfatter derfor at løypeforslagenes formål er å legge til for økt 
fornøyelseskjøring med snøskuter og såkalt «skuterturisme». Friluftsliv omfattes ikke av formålet og må 
tas bort i formålsparagrafen i forslag til kommunal forskrift. 
 
Ved planer om å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring skal kommunen være bevisst på alle 
konfliktene som kan oppstå, ta nødvendig hensyn og sørge for å ha innhentet kunnskap for et godt 



beslutningsgrunnlag. Kommunen skal i henhold til motorferdselsloven § 4a og forskriftens § 4a ta 
særskilt hensyn til støy og andre påvirkninger på friluftsliv. I departementets kommentarer til lovteksten 
(Prop. 35 L (2014–2015) presiseres det at det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved 
etablering av snøscooterløyper og ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i 
løypene. Hadde kommunen og forslagsstiller invitert naturvern- og friluftslivsorganisasjonene med i 
diskusjonen og arbeidsgruppa så hadde dette blitt bedre opplyst og potensielle konflikter blitt avklart. 
Denne kunnskapen og disse innspillene kunne vært tatt med i forkant og før forslagene ble sendt på 
høring. Fauske kommune, som forslagstiller og planmyndighet, har derfor ikke gjort en tilfredsstillende 
jobb med å sikre bred medvirkning fra alle interesser.  
 
Når det gjelder konsekvensutredningen bærer den preg av synsing og den er lite kritisk i forhold til 
naturmangfold, støy og konsekvenser for friluftsliv. Det er mange antakelser i forbindelse med 
virkningene av løypene og kunnskapsgrunnlaget betraktes derfor som mangelfull. For å kunne ta de 
nødvendige hensyn og for å kunne foreta avveininger av hvor løypene bør lokaliseres, må kommunene 
ha et godt kunnskapsgrunnlag. Å vise til tilgjengelig informasjon i naturbase og registrerte rødlistearter 
er ikke tilstrekkelig. 
 
Det må også ventes å være flere rødlistearter i influensområdet. Eksempelvis er lirype og fjellrype nå på 
rødlista. Uansett handler det om å skåne naturmangfoldet for unødig forstyrrelse i en periode de er 
svært sårbare for forstyrrelser. Kommunen har redegjort for naturverdiene oppført i naturbasen, men 
har ikke vurdert effektene på naturmangfoldet og ivaretatt naturmangfoldlovens miljørettslige 
prinsipper (§§ 8-12).  
 
De foreslåtte skuterløypene i denne høringen vil alle berøre viktige friluftslivsområder, og kommunene 
bør som kjent ikke legge løyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. 
Dette følger av merknadene til nasjonal forskrift. Derfor er det viktig at det gjøres grundige utredninger 
på støy og friluftsliv. Hva det er kommunen legger i at Turistløypa og Tilførselsløypa «ikke har skapt 
nevneverdige problem for friluftslivet» kommer ikke frem.  
 
Det kommer frem av Departementets merknader til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, at høringsbrevet må fylle kravene i plan- og bygningsloven § 11-14 andre ledd. Det skal 
framgå av saksframlegget hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og kommunen må gjøre rede 
for hvordan de særskilte hensynene som de plikter å ta er ivaretatt. FNF vil følge kommunens videre 
behandling og dersom våre merknader ikke blir vurdert, samt nye vurderinger på hvordan hensynet 
overfor friluftsliv, hytteområder og støy blir ivaretatt i saksfremlegget og et eventuelt 
kommunestyrevedtak, vil det være grunnlag for en klage.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar FNF Nordland sine synspunkter til etterretning og endrer forskriften i hht dette i sin 
innstilling. 
 
Merknad nr 11:  Fauske Næringsforum, datert 17.01.2017: 
«Fauske Næringsforum støtter det fremlagte forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag i Fauske Kommune. 
Dette vil gi muligheter for næringsutvikling og gi reiselivet mulig vekst og utvikling som er nødvendig for 
å opprettholde å skape nye arbeidsplasser spesielt i Sulitjelma.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
 
Merknad nr 11:  Sulitjelma Nærmiljøutvalg, datert 16.01.2017: 



«SNU har ingen merknader til konsekvensutredningene som gjelder for løypene; Loppaløypa, 
Kjelvassløypa og Nordlysløypa. 
 
SNU er også meget tilfreds med at biltilhengerne skal parkere ved parkeringsplassen i Daja, for å frigjøre 
parkeringsareal til personbiler ved parkeringsplassene, Kjelvasskrysset og Skihytta; dagsbesøk og 
turgående. 
 
Kjøretillatelse og gebyr: Dersom dette blir iverksatt, forventer SNU at avgiftene blir øremerket; 
preparering og merking av løypenettet. 
 
SNU ber også om at arbeidsgruppa som har utarbeidet høringsforslaget, har «Turistløypa» som en 
prioritert oppgave til neste sesong; tilpasse traseen på strekningen Daja til Valfajokka. Ref. SNU sine 
kommentarer til; «Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter i Sulitjelma, Fauske 
kommune», november 2015.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Dersom traseer eller forskrift skal endres, må dette ut på ny høring.  
 
Merknad nr 13:  Sulitjelma Snøscooterklubb datert 12.01.2017: 
«Sulitjelma Snøscooterklubb vil med dette gratulere Fauske Kommune med et banebrytende arbeid for 
snøscooterbruk til rekreasjon så vel som for næringsutvikling. 
 
Sulitjelma Snøscooterklubb ønsker nye tracetilbud velkommen og stiller seg positiv ti  
framlagte konsekvensanalyser. 
 
Vi er overbevist om at de utarbeidete traceforslagene vil være positive bidrag for næringsutvikling i 
Fauske kommune. 
 
Styret i Sulitjelma Snøscooterklubb vil på vegne av våre medlemmer og andre snøscooterbrukere ønske 
Fauske Kommune lykke til med det videre arbeid i saken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 14:  Salten Motorsport,  datert 20.01.2017: 
«Vi ser veldig positivt på at kommunen stiller seg bak og fremmer slike forslag for utvikling av 
løypenettet i Sulitjelma. 
Vi mener også at det vil føre med seg goder som vil gagne mange i Sulitjelma og omegn, med tanke på 
økt turisme, økt tilgjengelighet til naturen, for personer med nedsatte funksjons evner, økte inntekter 
for turistnæringen og andre næringer og foreninger som legger tilrette for slik ferdsel. 
Ikke minst vil det bidra til økt rekruttering av barn og unge til snøscooter sporten, da all utvikling og 
tilrettelegging av løyper vil bidrar til å opprettholde miljøet. 
Vi er også av den oppfatning av at flere lovlige løyper betyr mindre ulovlig kjøring. 
Så skal vi fortsette med holdnings skapende arbeidet som kan videreføres til flotte turer i fantastisk 
natur i Sulitjelma». 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna KF er et kommunalt næringsselskap som skal legge til rette for næring- og stedsutvikling i 
Fauske. I denne sak er vi høringsinstans og skal da være ” bindeledd” for alle med næringsaktivitet og 



spesielt turistnæringen i Sulitjelma. Motorferdsel i utmark har det vært og er mange synspunkter på. I 
denne saken vil vi på generelt grunnlag komme med noen innspill på det som spesielt berører turist- og 
reindriftsnæringen i Sulis. 
Fauna KF har som del av denne prosessen hatt møte den 5. Januar 2017 med næringsaktører som etter 
vår vurdering kan bli mest involvert i den daglige driften av ny forskrift. Følgende bedrifter var 
representert; Balvatn reinbeitedistrikt, Sulitjelma turistsenter AS, Sulitjelma fjellandsby AS og Fjellfarer 
AS. 
Tilbakemeldingen under og etter møtet var at det er særdeles nyttig med et slik treffpunkt der man får 
et godt innblikk i hverandres drift og utfordringer. Vi hadde etter Faunas syn også gode 
diskusjoner rundt ny forskrift for skuterløyper i Sulitjelma og de innspill som kom under møtet er 
sammenfattet i Fauna sine kommentarer til høringsuttalelsen. Hver enkelt bedrift vil i tillegg gi sine 
spesifikke innspill. 
 
Leiekjøring: 
Som et innspill i denne høringsuttalelsen vil Fauna KF kommentere behovet for leiekjøring som en viktig 
sekundær/biintekt for flere av reiselivsaktørene i Sulitjelma. Denne inntekten er i dag et meget viktig 
bidrag som supplement i forhold til ordinær drift. Viktig at man konkurrerer på lik linje ut i fra lover og 
regler, samt at private aktører ikke tar over dette markedet uten nødvendig godkjenning. 
 
Generell kommentar: 
Med flere løyper og økt scootertrafikk vil det være nødvendig med hyppigere kontroller og 
tilstedeværelse i fjellheimen. I dag er det liten tilstedeværelsen fra kontrollmyndighetene. 
Næringsaktørene opplever i perioder utstrakt ulovlig kjøring i fjellet. Når næringen påpeker dette blir de 
utsatt for trusler av ulik alvorlighetsgrad.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer utover at leiekjøringsløyvene, 8 stk i Sulitjelma, blir lyst ut hvert 3. år.  Det 
er kun næringslivaktører som blir tildelt disse av Planutvalget. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 
 
Fra merknader til § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark siteres det: 
«Dersom kommunen ønsker å endre trasèen eller bestemmelsene for snøscooterløypene, må den treffe 
nytt vedtak etter prosessen som beskrevet i bestemmelsen.»  
Så langt vites, er det ikke foretatt videre høringer/gjort vedtak om endringer. 
Saken synes prinsipiell og dette er forhold som må behandles og avklares på en formelt rett måte. (Ref: 
Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven, Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.) 
 
KONKLUSJON 
Nåværende høringsprosess stanses og ny høringsrunde startes med oppdaterte dokumenter. 
Dette er forhold som ikke er akseptable og saksgrunnlaget til høringa påklages herved. 
 
Jeg velger likevel å fortsette og gi mitt innspill til hele sakskomplekset nå. 
 
LØYPENETTVERK 
Fauske kommune vil legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. Løypenettverket 
består av Turistløypa, Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Turistløypa med forskrift ble vedtatt 
11.02.20l6. 
Motorferdselloven og-forskrift slår fast at motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt/skal begrenses i 
størst mulig grad. 
Kommunestyret kan imidlertid fastsette løyper for fornøyelsesk jøring med snøskuter på vinterføre. 
I § 1 Formål i forslag til Forskrift knyttes skuterkjøring til turisme,  friluftsliv og næringsutvikling . 



Å bruke slike "gode tiltak" som argument/alibi for tilrettelegging for fornøyelseskjøring på skuter, er 
ingen god forvaltning, da det strider mot intensjon og bestemmelser i lovverket forslaget hjemles i. Når 
en ut fra konsekvensutredningene ser i hvilke områder løypetraseene er lagt, styrker det at det er 
skuterkjøring som har prioritet. 
Man kan ikke ut fra Stortingsmelding 18 (20l5-20l6), definisjon av Friluftslivet: "Opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser'', legge til rette for friluftsliv 
ved å opprette skuterløyper! Friluftsliv må tas ut av § 1! 
 
FOLKEHELSE 
Visjon: Fauske kommune, folkehelsekommunen der alle trives, gir store forpliktelser og forventninger, 
med spesielt ansvar for slik tilrettelegging. Her er liten sammenheng mellom liv og lære. 
Kommuneplan,fysisk aktivitet og friluftsliv: ldrett og friluftsliv i Fauske har lange tradisjoner og 
kjennetegnes av et stort engasjement. Området er et viktig mål og virkemiddel i samfunnsutviklingen,og 
for bedret folkehelse. For at kommunen fortsatt skal være attraktiv ogfremtidsrettet, er det viktig å 
tilrettelegge for trivsel og gode levekår." 
Folkehelseloven,kap. 2-3: Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel,..miljømessige forhold.. - 
bestemmelser om luftkvalitet, støy,... 
Stortingsmld. 18:"Friluftslivet skal være en viktig del av folkehelsepolitikken. Å bevare natur er dermed 
et viktig bidrag i folkehelsepolitikken. «Det  tradisjonelle friluftslivet må prioriteres og ivaretas ! 
 
Utgangspunkter for tiltak og tilrettelegging blir helt feil og dette er negativt signal å sende, så vel til 
den oppvoksende slekt, som til befolkningen for øvrig! 
 
Her burde det i det minste foreligget beskrivelse, vurderinger og eventuelt forslag til alternativer. 
Trasèene legges gjennom områder med bl a vinterbeite, kalvingsland og mange trekk- og flyttleier for 
rein, flere sårbare planteområder, flere bolig- og hytteområder, viktige friluftsområder, leverområder 
for viktige fredede og rødlistede fugler og dyr.  Dette er arter som er meget vare for forstyrrelser 
innenfor sitt habitat.  Områder brukes også til jaktterreng.  Dessuten følger deler av flere trasèer enten i 
eller i nær tilknytning til skiløyper som er brukt av friluftsfolket i årtider. 
 
Det synes liten tvil om at stor skutertrafikk med menneskelig aktiviteter vil få negativ påvirkning for alle 
ovennevnte områder. 
 
REINDRIFT 
I Forskriftens og Motorferdselloven §4, sies det bl.a: 
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 
Kommunen skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 
I reindriftens særverdiområder skal løypene være stengt om våren etter 25. april. 
 
Det   foreligger ingen dokumentasjon, bortsett fra møtevirksomhet, på at kommunen har gjort egne 
vurderinger av økt skutertrafikk og løypenes virkning for rein i influensområdet. 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger for reindrifta, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning . 
 
FRILUFTSLIVET 
Videre i  Forskriftens  § 4a/merknad: 
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for  friluftslivet. 
Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøskuterløyper. lkke minst 
som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en 
særstillinq. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 



verdsettefriluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
Det betyr at det ikke bare er virkningene på friluftsliv i selve snøskuterløypene som i denne 
sammenhengen er relevant, men også virkninger for områdene utenfor løypene som berøres. 
Det blir svært viktig når deler av flere skutertraseer følger enten i eller i nær tilknytning til skiløyper som 
er flittig brukt av friluftsfolket. Her må folkehelseperspektivet bringes inn og vektlegges! 
Så langt jeg kjenner til har ikke kommunen, bortsett fra en snøskuterbefaring, foretatt ekstra kartlegging 
og verdsetting av vinterbruken. Det vises til erfaringer fra kommunens tid som forsøkskommune, men 
situasjonen nå vil være en helt annen!  Forholdene må vurderes ut fra gjeldende situasjon, mest 
sannsynlig med økt skutertrafikk og aktivitet både i og utenfor løypene. Det foreligger ikke 
dokumentasjon på at slike registreringer/vurderinger er gjort. 
Det finnes heller ikke dokumentasjon på at lyd- og støymiljøet ved økt skutertrafikk er registrert/ 
beskrevet, utredet eller vurdert. 
Heller ikke er noen av områdene vurdert opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser,kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper for friluftslivet, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
BOLIG- OG HYTTEOMRÅDER 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til bolig- og hytteområder og sikkerheten for de som kjører og andre. 
 
Kommunen har i konsekvensutredning kun angitt avstander fra løypene til hytter langs traseene. 
Det er ikke sagt noe om andre ulemper. Jeg ser for meg at nye skuterløyper vil kunne medføre økt og i 
perioder stor skutertrafikk "rundt hytteveggene" for ganske mange hytteeiere. Det vil føre med seg 
store ulemper ved bruk av nær-/hytteområdet til rekreasjon og avslapping. 
På fine vinterdager/påske vil bruk av uteområde til for eksempel opphold "i solveggen" og lek, kunne 
fortone seg som "evigvarende" forstyrrelser med skutertrafikk -(visuell forurensning), 
motordur/trafikkstøy –(støyforurensning), eksoslukt/utslipp -(luftforurensning). 
For mange vil det kunne føre til stress og psykisk belastning ved aldri å "være fri" og føle ro og fred på 
hytta, stedet som ofte forbindes med rekreasjon og avslapping. 
Selv med nedsatt hastighet, vil stor trafikk innebære et trafikksikkerhetsproblem for hytteeiernes 
uteområde. Særlig viktig for barns lekeområder og akeløyper i nærområdet. Stedet vil "miste sin 
bruksverdi" og eierne kan oppleve en verdiforringelse og vansker/tap ved eventuelt salg av hytta. 
Det er også fare for at det vil oppstå ulemper knyttet til parkering og trafikkbelastning i områdene hvor 
løypene har sitt utgangspunkt. 
Det foreligger ikke dokumentasjon for at kommunen har gjort slike eller tilsvarende undersøkelser og 
vurderinger i hensikt å oppfylle hensyn/krav, gitt i Forskrift for motorferdsel i utmark etc. 
Avbøtende tiltak som: Løype over Rørgate, støyskjerming,varsling, skilting og nedsatt fartsgrense er bra, 
men det foreligger ikke dokumentasjon for vurderinger om de foreslåtte avbøtende tiltak har den 
nødvendige effekt for miljøet. Dette må utføres! 
Sannsynligvis kan de på ingen måte kompensere for å oppfylle forskriftens krav og hensyn! 
Rørgate-traseen f. eks. vil føre til at skutertrafikken/ulempene bare kan spres over et større område. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning for bolig- og hytteområder, som er nødvendig for god 
og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
STØY 



Lov- og forskriftsbestemmelser og Veiledning for støy-snøtskuterløyper: 
Kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet og til hytteområder. 
 
Fra Stortingsmelding nr. 21:"..Støy er et av våre store gjenværende miljøproblemer. Stress forårsaket av 
støy kan være en sterk medvirkende årsak til forskjellige helseplager ....derfor er det viktig både å 
redusere støyen som omgir oss og sikre stille områder for friluftsliv og rekreasjon." En del 
problemstillinger er allerede behandlet under avsnittene om friluftsliv og hytteområder. 
I konsekvensutredningen for Kjelvassløypa angis det at løypa er godt innarbeidet som tilførselsløype til 
Turistløypa . Men det er under helt andre betingelser! Egne erfaringer høstet som hytteeier i 
nærområdet til Kjellvassløypa, er nok at både støy- og trafikkbelastningen økte som følge av 
forsøksordningen, både for lovlig og ulovlig kjøring. Særlig stor støybelastning ved stor fart og "aksing'' 
opp siste kneika til Skihytta eller parkeringsplassen. Faren for enda større trafikk- og støybelastning er 
åpenbart stor, etter min vurdering. 
I samfunnet sier regelverket for offentlig ro og orden at det skaI være ro fra kl. 23-07. 
Skuterløypa går gjennom eller nært bolig- og hytteområder og parkeringsplass for skutertilhengere/biler 
ved løypestart er nært hytteområder/campi ngplass og Fritidssenter. Dette er områder brukt til 
rekreasjon og feriering og hvor det ofte søkes avslapping, ro og fred. 
I friluftslivsområder og områder med fugle-, dyreliv og spesielt rein, trengs det også ro og lenger enn 
seks timer i løpet av døgnet! 
Det virker da totalt ulogisk at skuterløypa som knyttes til nevnte støyutsatte områder, iflg. forslag til 
Forskrifter skal være åpen og tillate kjøring/aktivitet og medfølgende støy kl. 06-24. I Klima- og 
miljødep.: Veiledning for støy i skuterløyper frarådes sterkt en slik åpningstid! Dette er ikke 
akseptabelt! Hva slags vurderinger ligger til grunn for et slikt forslag? 
Generelt sett gir større fart mer støy. Dette er områder der støy bør begrenses mest mulig. Med tanke 
på intensjon for etablering og bruk av skuterløypene: turkjøring/turisme, rasting, naturopplevelser og 
rekreasjon, synes det naturlig at skuterkjøringen for en stor del foregår med slede med eller uten 
passasjerer. 
Forskrift for kjøring med motorvogn i terrenget § 4 gir bestemmelser her. Redusert hastighet ville også 
tatt hensyn til skuterkjørere som stanser for rasting. Her burde det foreligget grundige støyvurderinger 
rundt disse betraktningene! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for støy tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskaps 
innhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. 
 
NATURMANGFOLD 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø Løypene må 
ikke legges inn i verneområder eller sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. 
 
Naturmangfoldlovens virkeområde omfatter alle offentlige beslutninger og tiltak som berører 
naturmangfold og kommunen skal foreta en selvstendig konkret vurdering av hvilken påvirkning det vil 
ha for mangfoldet. Effektvurderinger og avbøtende tiltak skal være basert på naturvitenskaplige 
undersøkelser og erfaringsbasert kunnskap. 
Det foreligger ikke dokumentasjon på at noen form for undersøkelser eller vurdering, gjort etter 
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, §§ 8-12, av løypenes virkning på naturmangfoldet i 
influensområdet er foretatt. 
Fra snøen kommer om høsten til utpå vinteren, er en meget sårbar tid for naturmangfoldet/fugle- og 
dyreliv. Kulde og snø gjør at mye av mattilgangen reduseres kraftig. Samtidig kreves mye mer energi til 
aktivitet og leting etter mat. Naturen skaI og må få hvile i denne perioden! 
Naturen settes på "sparebluss" og stadig forstyrrelser som forårsaker redsel, flukt og mye bevegelse, er 



belastninger som kan være katastrofale for eksempel for fredede og rødlistede enkeltindivider og 
bestander. Derfor ble for eksempel snøugla totalfredet i 1965, jerven i 1982 og kongeørn i 1968. 
Åpningen av løypene må derfor utsettes til etter helgefredningen i jul/nyttår, dvs. 2. januar. Forskriftens 
§4 gir bestemmelser om stenging av løypene. Justering i Forslag til Forskrift for kommunalt løypenett § 
3f) følger naturlig av det forangående. Det er også den samlede belastningen på naturmangfoldet som 
ska Ivurderes (Jfr.§ 10), men det kan jeg heller ikke se er blitt gjort! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for naturmangfold tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, 
kunnskapsinnhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. Det gjelder både enkelttilfeller og samlet belastning. 
 
UTSLIPP OG FORURENSNING 
Klimaavtalen  og Forurensningsloven: 
a). Klima- og miljøhensyn må gjennomsyre enhver politisk beslutning som fattes fremover. 
b). Vi må begynne å kutte i ressursbruken og unnga unødig utslipp og forurensning med en gang om vi 
skal nå målene. 
§1 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går 
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Dette er et meget viktig område som ikke er berørt idet hele tatt! I kommunens egen Klimaplan er ikke 
emnet berørt. Ved neste rullering må dette området inn i planen! 
Når kommunen organiserer tilrettelegging for allmenne tiltak av denne art, hadde jeg faktisk forventet 
at det var gjort undersøkelser og forelå vurderinger om den økte skutertrafikken og den økte bil- og 
transportaktivitetens virkninger på influensområdet. Her må en kunne regne med vesentlig økning med 
utslipp til luft og forurensning. 
I avsnittet bolig- og hytteområder har jeg vært inne på mulig vesentlige belastninger fra både visuell-, 
lyd- og luftforurensning. 
Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at det er gjort vurderinger rundt avfall og økt forsøpling i 
områdene, noe man må kunne regne med. Hvilke konsekvenser kan det ha for dyre- og fuglelivet, for 
eksempel? Her er ingen avbøtende tiltak! 
Det nevnes ingen ting om tiltak/ordning for tilfredsstillende forsøplings- og avfallshåndtering. 
Organiseringen må være avklart her! 
lgjen gjelder det Naturmangfoldloven og totalbelastningen på miljøet, som ikke er tatt hensyn til. 
 
KONKLUSJON 
Dette er et tema/område som ikke er berørt og som på ingen måte er tilfredsstillende for miljø- og 
klimaarbeidet i kommunen! Dette arbeidet må intensiveres iden videre forvaltning! 
 
NÆRINGSUTVIKLING 
I konsekvensutredningen for alle løyper vurderes tiltakene til (+2) +3, middels til store positive 
konsekvenser, for næringslivet. Det er bra, men det finnes ikke noen annen dokumentasjon enn utsagn 
og opplisting av ønskede muligheter. 
 
Her mener jeg det burde foreligget mer konkrete planer, beskrivelser, undersøkelser og erfaringer, gjort 
som grunnlag for satsing og vurderinger. Det kan fort synes som de positive effektene bare brukes som 
et alibi for etablering av skuterløyper for fornøyelseskjøring,uten særlig tanke på belastning på 
naturområdet og totalbelastningen på miljøet. 
Når det gjelder næringslivet, så har det, akkurat som andre, lag og foreninger muligheter for tillatelser til 
å få tilrettelagt og gjennomført mange positive oppgaver, innenfor eksisterende lover, forskrifter og 
regelverk. 
 
KONKLUSJON 



Her må det utarbeides et mye grundigere og mer konkret begrunnet materiale enn ei "smørbrødliste" 
med ønsker/muligheter under videre forvaltning.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har vurdert punktene i Mikkelsens merknad og tar disse til etterretning. 
Forskriften er endret på flere punkt ihht dette.  Se kommentarer under merknadene til hver enkelt løype 
og til forslag til forskrift. 
 
Sammendrag: 
Statskog, som grunneier i Sulitjelmafjellet, ønsker ikke at det Nordlysløypa opprettes. 
Da grunneier har rett til å nekte ferdsel på egen eiendom, innstiller Rådmannen på at Nordlysløypa ikke 
opprettes.  
 
Mange merknader til saken går ut på støy- og annen ulempe for dem som har hytte nær traseen til 
Kjelvassløypa.  Grunneier ønsker ikke at det opprettes en trase etter Rørgata ned på Kjelvatnet.  Ut fra 
dette har Rådmannen foreslått at Kjelvassløypa ikke legges ut som løype for allmenn ferdsel.  
Rådmannen innstiller på at det blir opprettet en løype fra skuterparkeringa i Daja til Sulitjelma 
Fjellandsby (Fjellandsby-løypa). 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 86/16 av 11.2.2016 ble påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland.  Klagen 
gjaldt oppretting av tilførselsløypa som løype for offentlig ferdsel.  Bakgrunnen var at det ikke var tatt 
tilstrekkelig hensyn tiI hyttebebyggelse i området og at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og 
andre ulemper for friluftslivet.  
 
I og med at det forelå en faktafeil i konsekvensutredningen når det gjaldt antall hytter i rød og gul sone, 
ble løypa lagt ut på ny høring.  Antall hytter i rød og gul sone er endret, men antall hytter i 
influensområdet er det samme.  
 
Loppaløypa ligger nært et områder som er angitt som svært viktig friluftsområde.  Her vil det bli store 
støybelastninger både på dette friluftsområde og for SOT sin turisthytte v/Mourki. Området er viktig for 
vinterfriluftsliv. 
  
Åpningstid for løypene, både lengde i tid og klokkeslett, er også sentralt i noen merknader. Det samme 
gjelder hastighet og den innvirkning den har på støysoner i området. Dersom hastigheten økes, blir 
støysonene endret.  Ihht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a, 
sjuende ledd, kan ikke kommunen treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren 
har samtykket. 
 
Fauske kommune har inngått avtale med Statskog vedr tilrettelegging og merking av turistløypa og 
tilførselsløypa.  Denne avtalen gjelder fram til 15.05.2017.  Dersom kommunestyret gjør vedtak om 
oppretting av nye snøskuterløyper, må det inngås ny avtale. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Emne: Utredning av scooterløyper  
 
 
Arbeidsgruppa har utarbeidet på vegne av kommunestyret følgende forslag til scootertrasèer som bes 
utredet av administrasjonen og fremmes for kommunestyret senest innen 14. des 2017. 
 

1. «Nordlysløypa». Løypa er en avgreining fra Turistløypa og går i en sløyfe til utkikkspost i 
Hankenområdet med utsikt over «Gruvebyen». Løypa er tegnet i kart i kommunen, må justeres 
noe (se ref Statskog).   
Trasèen er i hovedsak ment som en turistattraksjon der man kan få en fantastisk utsikt over 
fjellområdene i Sulitjelma og gruvesamfunnet. Er man heldig kan man oppleve nordlysets spill i 
dalen. Løypa er med på å få et bredere tilbud til turistnæringa og næringsutvikling.  

 
2. «Rørgata». Løypa er utredet tidligere og har vært på høring. Statskog har gitt samtykke til 

opprettelse av løypa i møte den 08.09.17, jf vedlagt referat. Statskog har i tillegg hatt møter med 
Fylkesmannen i Nordland og det er gitt signaler om at løypa kan opprettes. Da 
konsekvensutredningen ble gjennomført for Rørgata var denne løypa ment som et avbøtende 
tiltak til Kjelvassløypa og var en avgreining til Daja.  
 
Åpning av «Rørgata» kan ha betydning for klagesaken angående Kjelvassløypa som er oversendt 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Arbeidsgruppa ber administrasjonen sende informasjon om at 
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grunneier har sagt ja til åpning av «Rørgata» til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vedlegge 
tidligere saksutredningen samt referatet fra Statskog av 08.09.17. 

 
3. «Loppa». Løypa er tidligere konsekvensutredet og har vært på høring. Løypa tas med til saken i 

kommunestyret. Arbeidsgruppa skal på vegne av kommunestyret avklare løypa med Arjeplog 
kommune, jf vedtak, med formål å åpne løypa.   
 

 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen om å forhandle frem avtaler med Statskog på minimum 10 års 
varighet slik at næringslivet har mulighet til å investere og satse på scooterturisme i Sulitjelma.  
 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen om å gi tilbakemelding til arbeidsgruppa snarest dersom det er 
mangelfulle opplysninger eller at arbeidsgruppa skal bidra med noe for å få saken fremmet innen 
utgangen av 2017.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Arbeidsgruppa for snøscooterløyper 
 
Ronny Borge og Kathrine Moan Larsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fauske Kommune 
Arbeidsgruppe for snøscooterløyper 

      

MØTEREFERAT 

Sted /dato/kl: Statskog / 08.09.2017 / 14:00-15:00 

Til stede: Statskog V/Jan Nilsen, Arbeidsgruppe Fauske kommune V/Ronny Borge og Kathrine 

Moan Larsen 

 

Bakgrunn for møtet var kommunestyrets vedtak der arbeidsgruppen for snøscooterløyper fikk i 
oppdrag å regulere og legge til rette for snøscooterturisme og næringsutvikling i kommunen.  
Statskog som grunneier må godkjenne løyper som Fauske kommunestyre foreslår opprettet, derfor 
avklares dette i forkant av konsekvensutredningen.  
 

Følgende ble avklart / drøftet i møtet: 

 

1. «Turistløypa». Gjeldenede avtale mellom Fauske kommune og Statskog utgår 31.12.2017. 

Statskog foreslo ny avtale som gjelder i 5 år. Arbeidsgruppa spilte inn at det bør inngås mer 

langsiktige avtaler med kommunen, slik at næringslivet har forutsigbarhet i forhold til satsing 

og investeringer. Ny avtale bør inngås for minimum 10 år. 

 

2. «Kjellvassløypa». Løypa er vedtatt av kommunestyret, Statskog har ingen innvendinger. 

Klagesak angående løypa er sendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som er oppnevnt som 

settefylkesmann. Statskog ser også at denne løypa er viktig for næringsutviklingen i området 

Daja, og vil også være viktig for en fremtidig etablering av garasjer/scooterparkering i Daja, 

som Statskog jobber med.  

 

3. «Rørgata». Statskog stiller seg positiv til Rørgata. Rørgata er tidligere konsekvensutredet og 

er en avgreining fra Kjellvassløypa. «Rørgata» er ment som et avbøtende tiltak for 

Kjellvassløypa og er viktig for næringslivet i Daja.  

 

4. «Nordløysløypa» kan etableres, men ikke ned til Grunnstollen i denne omgang. Løypa legges i 

en sløyfe fra Turistløypa til området Hanken slik at man får utsikt over gruvebyen. For evt 

guidede turer kan kraftstasjonen i området være en attraksjon å besøke.  

 

5. «Fagerliløypa» kan ikke etableres.  

 

6. «Loppa» er konsekvensutredet. Statskog har ingen innvendinger til trasèen. Avklaringer med 

Arvidjaure kommune.  

 

Statskog ønsker at saksgrunnlag ferdigstilles snares og fremmes for kommunestyret innen utgangen 

av 2017.  

 

Ref. Arbeidsgruppa, 08.09.17 

 

              



Fra: Kathrine Moan Larsen 
Sendt: mandag 16. oktober 2017 17.35 
Til: Rune Reisænen; Trond Heimtun; Geir Mikkelsen 
Kopi: Ronny Borge; Kjetil Sørbotten; Ordfører Fauske 
Emne: Fwd: SV: Scooterløype Rørgata 
Vedlegg: Innspill SKSP  -Rørgateløypa.pdf; ATT00001.htm 
 
Hei, henviser til møte 2/10 samt tidligere mailer.  
 
Vedlagt følger innspill fra SKS ift Rørgata. Referat fra Statskog har dere fått tidligere.  
Ber nå om at sak for å få åpnet Rørgata legges frem til planutvalgets møte 14. Nov og sluttbehandling i 
kommunestyret i desember. 
Henviser til kommunestyrets vedtak av 23. mars 2017.  
 
Angående løypa til Loppa skal arbeidsgruppa ta de nødvendige kontakter med Arjeplog og avklare med 
de før sak fremmes.  
 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen sende oppdaterte opplysninger til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
at det jobbes med å få åpnet alternativ trasè - Rørgata -som var et viktig avbøtende tiltak for 
Kjelvassløypa ift støy og friluftsliv. 
Arbeidsgruppa er av den oppfatning at den har betydning for klagesaken iom at løypa i utgangspunktet 
var en del av Kjelvassløypa men ble tatt ut grunnet nei fra grunneier. Når så grunneier har sagt ja, samt 
vedlagt uttalelse fra SKS, skal det ikke være noen grunn til at trasèen ikke kan åpnes.  
 
Arbeidsgruppa ber om tilbakemelding både når det gjelder denne løypa samt saksbehandling av den nye 
Nordlysløypa ! 
 
Mvh 
Kathrine M. Larsen 
For arbeidsgruppa  
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Christoffer Aalerud <christoffer.aalerud@sks.no> 
Dato: 16. oktober 2017 kl. 15.36.29 CEST 
Til: <kathrine.larsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: SV: Scooterløype Rørgata 

Hei.  
 
Vi viser henvendelse til SKS Produksjon v/Cato Lund 11.10.17. Vedlagt 
følger svar på henvendelsen.  
 
Med hilsen 
SKS Produksjon AS  

mailto:christoffer.aalerud@sks.no
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Christoffer Aalerud  
Naturforvalter  

 
Sentralbord  75402200 
Direkte          75402389 
Mobil             97167156 
 
Tenk på miljøet. Spar papir. Skriv helst ikke ut denne e-posten.  
 
 

  

 



Fra: Kathrine Moan Larsen 
Sendt: onsdag 11. oktober 2017 22.14 
Til: Trond Heimtun; Rune Reisænen 
Emne: Fwd: SV: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 

Hei, her er info ift status klagesaken Kjelvassløypa og kontaktperson.  

Regner med vi får mer info fra SKS ang Rørgata, men mailen fra SKS i høringsrunden er vel OK 

ift å godkjenne løypa med tiltak for varsling ?  

 

Under saksbehandlingen av Kjelvassløypa var Rørgata en del av Kjelvassløypa som avbøtende 

tiltak og medtatt i kart. Statskog sa nei til Rørgata plutselig før behandling, men dette kjenner 

dere vel til. Statskog hadde møter med Fylkesmannen og klarerte forhold ved Rørgata i ettertid, 

dermed snudde Statskog og ga klarsignal for Rørgata. Dere må gjerne bare ta kontakt med Jan 

Nilsen ift Rørgata.  

 

Ved å få vedtatt Rørgata stiller man sterkere med Kjelvassløypa, slik arbeidsgruppa ser det, og 

det bør være i Fauske kommunes interesse å bidra til næringsutviklingen i Daja når de ønsker 

denne løypa opprettholdt !!  

 

 

Vh 

Kathrine 

 

 

Sendt fra min iPad 

 

Videresendt melding: 

Fra: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 

Dato: 4. oktober 2017 kl. 19.41.59 CEST 

Til: Kathrine Moan Larsen <kathrine.larsen@fauske.kommune.no> 

Emne: SV: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Vi forsøker å behandle sakene så raskt som mulig, men ut fra saksmengden ved 
avdelingen i dag er det lite sannsynlig at vi klarer å være ferdig med klagebehandlingen 
før jul.  
  
Jeg skal få sendt ut en foreløpig melding der vi estimerer saksbehandlingstid. Beklager at 
dette ikke har blitt ordnet tidligere.  
  
Elisabeth Holand 

Fra: Kathrine Moan Larsen [mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no]  
Sendt: onsdag 4. oktober 2017 15:29 
Til: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 
Emne: Re: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
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Hei 

OK, fint. Da sender vi opplysninger som vi mener kan være relevant for saken.  

Når tenker dere at saken blir ferdig behandlet ? Tror dere at det blir før denne 

scootersesongen er over ? Næringslivet i Sulitjelma vil bli hardt rammet dersom 

løypa blir stengt før eller i kommende sesong. Løypa har vært åpen i 16 år.  

  

Mvh 

Kathrine Moan Larsen 

 

Sendt fra min iPad 

 

Den 4. okt. 2017 kl. 13.31 skrev Holand Elisabeth Marø 

<fmnteho@fylkesmannen.no>: 

Hei, 
  
Saken er per i dag ikke fordelt til saksbehandler, men inntil videre kan 
dere kontakte meg.  
  
Dersom det er snakk om informasjon/opplysninger av relevans for 
saken, er det best om dette sendes oss skriftlig, slik at vi får journalført 
det og lagt det ved øvrige saksdokumenter. 
  
Elisabeth Marø Holand | Fagansvarlig bygg og justis  

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Kommunalavdelingen 

Telefon +4774168077 | www.fylkesmannen.no/nt 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

  
  
  

Fra: FMNT Postmottak  
Sendt: tirsdag 3. oktober 2017 15:13 
Til: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 
Emne: VS: Automatisk svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag 

  
Videresender fra postmottak 
  
mvh 
  
Eli Toril Aasheim | Seniorkonsulent 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Administrasjonsavdelingen 

Telefon +4774168039 | www.fylkesmannen.no/nt 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 
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Sak nr.   Dato 

119/17 Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017 

 
 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata. 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rørgata tas ikke inn som  trase for kjøring med snøskuter for allmennheten. Dette på grunn av 
støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa går gjennom. 
 
Vedtak vedr forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune opprettholdes slik 
som tidligere vedtatt i K-sak 14/17. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) fremmet følgende forslag: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018  
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 

avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 

Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside  
 

Begrunnelse for vedtak:  
Vedtaket er en oppfølging av kommunestyrets vedtak  i K-sak 14/17. Grunneier har gitt sitt samtykke til 
å åpne Rørgata.  
 
Rørgata er et avbøtende tiltak for Kjelvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for 
klagesaken angående Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  
 
Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke innenfor gul eller 
rød støysone. Fylkesmannen i Nordland henviser til Miljøkommune.no der det fremkommer svar på om 
det er «forbudt å legge snøscooterløyper som vil berøre viktige friluftsområder, jf veileder om støy og 
snøscooterløyper». Det er i svaret presisert følgende: «Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper 
som vil medføre støy over 40dB i viktige friluftsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor 
anbefalt minsteavstand i forhold til sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre 
vurderinger av hva dette vil bety for friluftslivet».  



 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 km) og 
området ved løypa: 
 

· Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 

· Ved  å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen.  

· Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 
således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne 
denne trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 

· Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen.  Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa.  

· Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier som 
en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i området 
sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å kjøre 
bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år der 
Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk;  biler, båter, folk og ATV.  

· Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og løypa 
legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved Kjelvannet. 
Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å opprette for å 
redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere.  

· Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 

· Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa  
 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt sett for støy 
og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa.  
 

Rådmannen foreslo endrede innstilling: 
Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere har gitt 
uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 14. 
desember 2017. 

 Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 119/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere har 
gitt uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 



14. desember 2017. 

 
Vedlegg: 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

 

Sammendrag: 
Fra Arbeidsgruppa for oppretting av kommunalt løypenett for snøskuter v/Kathrine Moan Larsen, har vi 
fått henvendelse om at Statskog som grunneier har gitt tillatelse til at det opprettes en snøskuterløype 
for allmenn ferdsel over Rørgata, dvs en «omvei» over Rørgata og ned på Kjelvatnet, slik at en slipper å 
kjøre innom Kjelvasskrysset dersom en skal benytte Kjelvassløypa fra Daja til Skihytta.  
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommunestyre vedtok i sak 14/17 den 23. mars 2017 forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Saken er påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland og er nå 
videresendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til videre klagebehandling. 
 
I vedtaket i sak 14/17 i Kommunestyre ble Rørgata fjernet fra kartutsnittet som er en del av forskriften. 
Dette på grunn av at grunneier ikke tillot å opprette en snøskuterløype for offentlig ferdsel her. 
 
I etterkant har grunneier (Statskog) gitt tillatelse til at trase over Rørgata skal kunne opprettes. 
 
Traseen over Rørgata var på høring sammen med den øvrige traseen for Kjelvassløypa med avgreining 
inn til Sulitjelma Fjellandsby.  I forbindelse med høringen kom det inn følgende uttalselser når det gjaldt 
Rørgata spesielt: 
 
Merknad nr 1: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Støy: 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er flere hytter som 
ligger i influensområdet også for Rørgata og Rådmannen foreslår at løypa over Rørgata ikke opprettes. 
 
Merknad nr 2: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 



«Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men 
med noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som FNF Nordland.  Det er flere hytter som ligger i 
influensområdet for Rørgata og Rådmannen foreslår at løypa over Rørgata ikke opprettes. 
 
Merknad nr 3:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for å 
minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har i sin innstilling til K-sak 14/17 bedt om at hele Kjelvassløypa taes ut av forskriften.  
Denne innstillingen vil Rådmannen opprettholde når det gjelder Rørgata. 
  
Merknad nr 4:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev vi 
at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det fra 
SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
I tillegg til denne uttalelsen har Fauske kommune mottatt en presisering av innspill til lokal forskrift 
for kommunalt løypenett for snøskuter fra SKS Produksjon datert 16.10.2017: 
«Vi viser til henvendelse fra Kathrine Moan Larsen i Fauske kommune 11. oktober 2017.  
 
SKS Produksjon AS er bedt om å komme med en uttalelse om Rørgateløypa etter at Statskog nå har 
tillatt åpning av løypa. I vår forrige merknad (02.01.17) er det noen punkter som trenger en presisering 
for å unngå misforståelser.  
 
Vi skrev i vår uttalelse til høringen at det ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av våre anlegg. 
Dette gjelder generelt alle våre anlegg og særlig våre reguleringsanlegg der isen kan være dårlig på 
grunn av innløp, utløp og nedtapping. Vi har som konsesjonær plikt til å informere allmennheten om slike 
fareområder.  
 
Vi vurderer at det ikke vil bli vesentlig større ferdsel i området hvis løypa legges om slik som skissert. 
Dersom løypa legges der den er markert på kartet vil den heller ikke komme mye nærmere fareområder 
enn den er i dag.  
 



Scenarioet vi beskriver om tapping av Kjelvatnet vinterstid og dannelse av råk i Vestre løp er noe som kan 
skje, men som til nå aldri har skjedd. Hvis det en gang skulle skje vil SKS sette i verk et større apparat for 
å sikre hele området for ferdsel både på vannet og langs Balmielva mellom Kjelvatnet og Dajavatnet. Da 
vil også Rørgateløypa bli stengt for ferdsel.  
 
SKS Produksjon har som oppgave å bekjentgjøre farene ved ferdsel i reguleringsanleggene for 3. person 
og for offentlige planmyndigheter. Våre to tidligere innspill i denne saken er en del av dette arbeidet og 
er ment for å gjøre kommunen oppmerksomme på mulige farer i reguleringsanleggene. Det er videre 
opp til kommunen å gjøre endelige vurderinger om hvordan det skal legges til rette for allmennheten. 
SKS Produksjon vil deretter gjøre nye vurderinger av sikringstiltak i anleggene ut ifra mulig endret 
ferdsel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I sin siste uttalelse skriver SKS at det er opp til kommunen å gjøre endelig vurderinger om hvordan det 
skal legges til rette for allmennheten.  SKS Produksjon vil deretter gjøre nye vurderinger av sikringstiltak 
i anleggene ut ifra mulig endret ferdsel. Dette betyr at SKS, etter at vedtak som eventuelt endrer trase er 
gjort, må vurdre hvilke sikringstiltak som må etableres. Hvem som skal utføre dette og hvem som skal 
dekke disse kostnadene, er vanskelig å si noe om i dag. 
  
Det er vanskelig å forutsi hvordan klimaendringene blir i framtida.  Dermed må vi også ta hensyn til at 
det kan bli mer nedbør enn det er i dag og dermed også større utfordringer for kraftverkene og annen 
infrastruktur i området som også kan ha en negativ virkning for Rørgata. 
  
Rådmannen har i sin tidligere innstilling frarådet at det opprettes snøskuterløype for allmennheten i 
trase Kjelvassløypa med avgreining over Rørgata. Dette standpunktet opprettholdes. 
 
Merknad nr 5:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen kommentar utover det som tidligere er skrevet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kjelvassløypa ble vedtatt i kommunestyret under sak 14/17.  Her ble Rørgata tatt ut på grunn av at 
grunneier Statskog ikke godkjente denne traseen.  I ettertid har Statskog godkjent denne traseen.  På 
grunn av at Kommunestyret ikke har vedtatt denne traseen tidligere, må saken behandles på nytt.   
Når det  gjelder et vedtak om eventuelt å  opprette trase over Rørgata, må vedtaket sendes ut til dem 
som har gitt høringsuttalelse hvor disse gies mulighet til å påklage vedtaket.  Dersom vedtaket ikke blir 
påklaget, er vedtaket gyldig og skal ikke sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling, kun som 
en orientering i forbindelse med klagebehandlingen av Kjelvassløypa. 
 
Arbeidsgruppa argumenterer med at traseen over Rørgata er en avlastningsløype for løypa som går 
innom Kjelvasskrysset og at denne løypa kan benyttes dersom en skal kjøre direkte fra Daja til Skihytta. 
 



Rådmannens forslag til vedtak i sak 14/17 var at Kjelvassløypa på grunn av bl a støy ikke skulle opprettes 
som løype for allmennheten.  Dette opprettholdes med samme begrunnelse som tidligere.  
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Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune - Rørgata - begrenset høring 
Vedlagt oversendes vedtak i Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) i Fauske kommune i sak 
119/17, den 14. november 2017 vedr ovennevnte. 
 
I hht vedtaket skal saken sendes på begrenset høring til dem som tidligere har gitt uttalelse 
vedr. Rørgata.  Saken skal videre behandles i PLUT før endelig vedtak i Fauske 
kommunestyret den 14. desember 2017. 
 
Frist for høring er satt til 6. desember 2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen     Lise Gunn Hansen 
Enhetsleder Plan/Utvikling    Konsulent 
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Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata - 2. gangs behandling 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.12.2017 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt endring i 
forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere og 
næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til 
Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune: 
· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og stenges 5. 

mai (under forutsetning av snødekt mark) 
· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 22:00 

– 08:00  
· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 

tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 
· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele 

løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i hele 
løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt for noe 
støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart mellom Skihytta 
og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i en dal og skjermet i 
terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi denne, og 
støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende tiltak for å 
minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød støysone i 
Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for å kjøre til 
sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første snøscooterne ankom 



Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor alltid være snøscootertrafikk i 
nærheten av hyttene i området ved Skihytta – Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot hytteområdene, 
enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring dersom Rørgata kommer 
som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. Det er ikke naturlig at gående vil 
benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og totalt i 
influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og snøforhold vil dempe 
støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og hytteeiere i området gir 
tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er forbudt å 
raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å kunne overholde 
max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  Støybelastningen vil 
dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga løypas 
beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 hytte 
ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene ligger på en annen 
høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som om hyttene og løypa var på 
samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en åpning av 
løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og annet 
friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  Løypa  legges i 
et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store områder for friluftsliv i 
Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er opptatt av god 
dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens 
§3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av løypenettet dersom 
reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en del av 
utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med fartsgrense 20 
km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette hendelser slik at 
løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht forskriften. SKS vil også gjøre 
tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå forhold som tilsier at løypetrasèen bør 
stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn ferdsel før 
sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har ansvar for å følge med 
at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt skiløype. 
Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel være andre i løypa, 
er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes slik at sikkerheten for andre 



er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et viktig 
avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas beliggenhet i 
et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at den blir 
en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa jf forskriftens §3 
d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt redusert 
åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen og 
friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper mellom Daja 
og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre myndigheter er at det er 
mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. Samme tilbakemeldinger er 
fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske 
kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, spesielt 
vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for eksisterende 
næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye næringsaktører i området.   
Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  ønsker å 
kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de transportere scooter på 
henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg kan man få et parkeringsproblem 
i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, samt at næringen i Daja vil få reduserte 
inntekter pga færre som benytter seg av tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å 
utvikle vinterturismen i Sulitjelma. Løypenettet er en del av kommunens strategi for å 
tilrettelegge for økt turisme og næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig 
løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for allmenn 
ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for skiløpere og 
øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook        samt lokalavis.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rørgata tas ikke inn som trase for kjøring med snøskuter for allmennheten. Dette på  grunn av 
støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa går gjennom. 

 
Vedtak vedr forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune opprettholdes slik 
som tidligere vedtatt i K-sak 14/17. 
 

 



Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt endring i forskrift 
til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere og næringsdrivende. Rørgata 
samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for 
klagesaken.  

 
1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune: 

· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og stenges 5. mai (under 
forutsetning av snødekt mark) 

· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 22:00 – 08:00  
· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i tidsrommet fra og 

med 6. mai til og med 1. januar 
· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele 

løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen. 
Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt for noe 
støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart mellom Skihytta 
og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i en dal og skjermet i 
terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi denne, og 
støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende tiltak for å 
minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød støysone i 
Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for å kjøre til 
sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første snøscooterne ankom 
Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor alltid være snøscootertrafikk i 
nærheten av hyttene i området ved Skihytta – Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot hytteområdene, 
enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring dersom Rørgata kommer 
som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. Det er ikke naturlig at gående vil 
benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og totalt i 
influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og snøforhold vil dempe 
støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og hytteeiere i området gir 
tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er forbudt å 
raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å kunne overholde 



max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  Støybelastningen vil 
dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga løypas 
beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 hytte 
ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene ligger på en annen 
høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som om hyttene og løypa var på 
samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en åpning av 
løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og annet 
friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  Løypa  legges i 
et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store områder for friluftsliv i 
Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er opptatt av god 
dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens 
§3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av løypenettet dersom 
reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en del av 
utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med fartsgrense 20 
km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette hendelser slik at 
løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht forskriften. SKS vil også gjøre 
tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå forhold som tilsier at løypetrasèen bør 
stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn ferdsel før 
sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har ansvar for å følge med 
at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt skiløype. 
Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel være andre i løypa, 
er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes slik at sikkerheten for andre 
er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et viktig 
avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas beliggenhet i 
et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at den blir 
en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa jf forskriftens §3 
d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt redusert 
åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen og 



friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper mellom Daja 
og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre myndigheter er at det er 
mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. Samme tilbakemeldinger er 
fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske 
kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, spesielt 
vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for eksisterende 
næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye næringsaktører i området.   
Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  ønsker å 
kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de transportere scooter på 
henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg kan man få et parkeringsproblem 
i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, samt at næringen i Daja vil få reduserte 
inntekter pga færre som benytter seg av tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å 
utvikle vinterturismen i Sulitjelma. Løypenettet er en del av kommunens strategi for å 
tilrettelegge for økt turisme og næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig 
løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for allmenn 
ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for skiløpere og 
øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook        samt lokalavis.  

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 131/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt endring i 
forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere og 
næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til 
Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune: 
· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og stenges 5. 

mai (under forutsetning av snødekt mark) 
· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 22:00 

– 08:00  
· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 

tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 
· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele 



løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i hele 
løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt for noe 
støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart mellom Skihytta 
og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i en dal og skjermet i 
terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi denne, og 
støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende tiltak for å 
minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød støysone i 
Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for å kjøre til 
sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første snøscooterne ankom 
Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor alltid være snøscootertrafikk i 
nærheten av hyttene i området ved Skihytta – Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot hytteområdene, 
enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring dersom Rørgata kommer 
som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. Det er ikke naturlig at gående vil 
benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og totalt i 
influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og snøforhold vil dempe 
støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og hytteeiere i området gir 
tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er forbudt å 
raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å kunne overholde 
max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  Støybelastningen vil 
dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga løypas 
beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 hytte 
ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene ligger på en annen 
høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som om hyttene og løypa var på 
samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en åpning av 
løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og annet 
friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  Løypa  legges i 
et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store områder for friluftsliv i 
Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er opptatt av god 



dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens 
§3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av løypenettet dersom 
reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en del av 
utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med fartsgrense 20 
km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette hendelser slik at 
løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht forskriften. SKS vil også gjøre 
tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå forhold som tilsier at løypetrasèen bør 
stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn ferdsel før 
sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har ansvar for å følge med 
at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt skiløype. 
Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel være andre i løypa, 
er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes slik at sikkerheten for andre 
er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et viktig 
avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas beliggenhet i 
et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at den blir 
en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa jf forskriftens §3 
d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt redusert 
åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen og 
friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper mellom Daja 
og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre myndigheter er at det er 
mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. Samme tilbakemeldinger er 
fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske 
kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, spesielt 
vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for eksisterende 
næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye næringsaktører i området.   
Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  ønsker å 
kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de transportere scooter på 
henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg kan man få et parkeringsproblem 
i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, samt at næringen i Daja vil få reduserte 
inntekter pga færre som benytter seg av tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å 
utvikle vinterturismen i Sulitjelma. Løypenettet er en del av kommunens strategi for å 
tilrettelegge for økt turisme og næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig 
løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for allmenn 
ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for skiløpere og 



øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook        samt lokalavis.  

 
Kommunestyre 14.12.2017: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 115/17 Vedtak: 

Vedtak: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt endring i 
forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere og 
næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til 
Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune: 
· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og stenges 5. 

mai (under forutsetning av snødekt mark) 
· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 22:00 

– 08:00  
· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 

tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 
· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele 

løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i hele 
løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt for noe 
støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart mellom Skihytta 
og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i en dal og skjermet i 
terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi denne, og 
støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende tiltak for å 
minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød støysone i 
Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for å kjøre til 
sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første snøscooterne ankom 
Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor alltid være snøscootertrafikk i 
nærheten av hyttene i området ved Skihytta – Kjelvasskrysset – Rørgata.  



Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot hytteområdene, 
enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring dersom Rørgata kommer 
som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. Det er ikke naturlig at gående vil 
benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og totalt i 
influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og snøforhold vil dempe 
støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og hytteeiere i området gir 
tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er forbudt å 
raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å kunne overholde 
max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  Støybelastningen vil 
dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga løypas 
beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 hytte 
ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene ligger på en annen 
høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som om hyttene og løypa var på 
samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en åpning av 
løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og annet 
friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  Løypa  legges i 
et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store områder for friluftsliv i 
Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er opptatt av god 
dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens 
§3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av løypenettet dersom 
reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en del av 
utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med fartsgrense 20 
km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette hendelser slik at 
løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht forskriften. SKS vil også gjøre 
tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå forhold som tilsier at løypetrasèen bør 
stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn ferdsel før 
sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har ansvar for å følge med 
at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt skiløype. 
Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel være andre i løypa, 
er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes slik at sikkerheten for andre 
er god og tilfredsstillende.  
 



Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et viktig 
avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas beliggenhet i 
et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at den blir 
en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa jf forskriftens §3 
d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt redusert 
åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen og 
friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper mellom Daja 
og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre myndigheter er at det er 
mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. Samme tilbakemeldinger er 
fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske 
kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, spesielt 
vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for eksisterende 
næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye næringsaktører i området.   
Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  ønsker å 
kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de transportere scooter på 
henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg kan man få et parkeringsproblem 
i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, samt at næringen i Daja vil få reduserte 
inntekter pga færre som benytter seg av tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å 
utvikle vinterturismen i Sulitjelma. Løypenettet er en del av kommunens strategi for å 
tilrettelegge for økt turisme og næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig 
løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for allmenn 
ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for skiløpere og 
øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook  samt lokalavis.  

 
Vedlegg: 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - begrenset høring 

1365135 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

1363109 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 



13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367718 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367719 

13.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367843 

13.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367844 

14.12.2017 Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen 1367856 

14.12.2017 Rørgateløypa - Cato Lund 1367857 

 

Sammendrag: 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune behandlet ovennevnte sak i møte den 14. november 2017 
under sak 119/17.  
 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 119/17  lyder: 
«Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere hargitt 
uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 14. 
desember 2017.» 
 
Forslaget fra FL og R : 
Kathrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) fremmet følgende forslag: 
 
«1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018 
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 
avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 
Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt. 

1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside. 

 
Begrunnelse for vedtak: 
Vedtaket er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i K-sak 14/17. Grunneier har gitt sitt samtykke til å 
åpne Rørgata. 
Rørgata er et avbøtende tiltak for Kjelvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for 
klagesaken angående Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 
 
Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke innenfor gul eller 
rød støysone. Fylkesmannen i Nordland henviser til Miljøkommune.no der det fremkommer svar på 
omdet er «forbudt å legge snøscooterløyper som vil berøre viktige friluftsområder, jf veileder om støy og 
snøscooterløyper». Det er i svaret presisert følgende: «Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper 
som vil medføre støy over 40dB i viktige friluftsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor 
anbefalt minsteavstand i forhold til sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre 
vurderinger av hva dette vil bety for friluftslivet». 
 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 km) og 
området ved løypa: 
· Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 
· Ved å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen. 
· Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 



således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne 
denne trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 
· Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen. Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa. 
· Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier som 
en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i området 
sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å kjøre 
bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år der 
Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk; biler, båter, folk og ATV. 
· Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og løypa 
legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved Kjelvannet. 
Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å opprette for å 
redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere. 
· Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 
· Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt sett for støy 
og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa.» 
 
 
Saken ble sendt på begrenset høring den 15.11.2017 til Fauna KF, Forum for natur- og friluftsliv i 
Nordland (FNF), Fylkesmannen i Nordland, Henning Iversen, Bodø og til SKS Produksjon. 
 
Ved fristens utløp, den 6. desember 2017, var det kommet inn 4 høringsuttalelser.  Disse er fra Henning 
Iversen, Bodø, Fylkesmannen i Nordland, FNF og fra SKS Produksjon as. 
 
Høringsuttalelsene er tatt med i sin helhet og blir kommentert av Rådmannen til slutt. 
 
Merknad nr 1:  Henning Iversen, Bodø, datert 22. november 2017: 
 
«1. Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for 
flere traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traséer, spesielt alternativet som følger rørgata, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsalternativet / forskriften. 
 
Derfor bør en eventuell trasé i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
2. Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 
investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de 
lovmessige spørsmålene rundt bruken. 



 
3. De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer anbefales 
for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, støy og 
miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21:00 anses som et bedre alternativ.» 
 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 5. desember 2017: 
 
«Vi viser til kommunens oversendelse av 15. november 2017.  
 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 14. november 2017 å sende forslag om å 
etablere snøscooterløype benevnt som Rørgata ut på en begrenset høring. Løypa var også del av 
forslaget som ble sendt på høring i desember 2016, men ble ikke vedtatt av kommunestyret. Rørgata er 
på kartet til venstre (hentet fra Nordlandsatlas) vist ved en stiplet linje, mens heltrukket linje viser løype 
som er vedtatt. 
  
Vår tidligere uttalelse  
 
Vi sa i vårt brev av 20. januar 2017 følgende spesielt om Rørgata-traséen:  
«Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker». 
  
Generelt om hele Kjelvassløypa ble det videre sagt følgende:  
«Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke  
 hytter liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en 
løypetrasé enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, 
vil det fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t 
er vanskelig å overholde. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget.  
 
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april. 
 
Fylkesmannens vurdering  
 
Arbeidsgruppen oppnevnt av kommunestyret har arbeidet videre med forslaget om å opprette Rørgata 
som løype, og Fylkesmannen legger til grunn at det nå foreligger samtykke fra Statskog som grunneier. 
SKS har også kommet med presisering av sitt tidligere innspill.  
 
Kommunens konsekvensutredning av Kjelvassløypa er den samme nå som ved forrige høring.  
Administrasjonen hadde også nå innstilt på at Rørgata ikke skal tas inn som trasé for kjøring med 



snøscooter for allmennheten. Dette på grunn av støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa 
går gjennom.  
 
Ny høring foretas ut fra at det i plan- og utviklingsutvalget ble foreslått å åpne Rørgata som trasé, med 
fartsgrense 20 km/t og forbud mot rasting og parkering. Det ble i denne forbindelse også foreslått en 
begrunnelse for en slik åpning. Begrunnelsen er i stor grad knyttet opp til at Rørgata er et avbøtende 
tiltak for Kjelvassløypa med hensyn til støy og friluftsliv, og det er gjort noen vurderinger av friluftslivet 
og støy når det gjelder Rørgata og området ved løypa. Det er bl.a. vist til at det er en fordel å åpne 
Rørgata-traséen, da scootertrafikk fra Skihytta kan gjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli mindre støy for 
nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. Videre er det vist til at Rørgata 
ligger i et naturlig dalsøkk, og støy fra snøscootertrafikk i denne løypa vil derfor være mer redusert enn 
øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i denne traséen. Det vil derfor 
være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en del av Kjelvassløypa.  
 
Kommunens vurdering her tilsier at en tar mer hensyn til hyttebebyggelsen og friluftsinteressene ved å 
fastsette Rørgatatraséen som et alternativ til den traséen som er vedtatt. Det er imidlertid etter det 
Fylkesmannen kan se ikke snakk om å erstatte den vedtatte traséen, men å vedta Rørgata i tillegg til 
denne.  
 
Fylkesmannen kan vanskelig se at det er et godt alternativ å etablere to traséer i stedet for én, særlig 
når det ligger støyømfintlig bebyggelse mellom de to traséene. Kommunen har heller ikke nå foretatt 
noen vurdering av konsekvensene for bebyggelsen som blir liggende mellom de to traséene.  
 
Vi presiserer at kommunen plikter å ta hensyn til bolig- og hytteområder. Dette innebærer at 
kommunen må gjøre en saklig og forsvarlig vurdering og avveining av de ulike hensynene mot 
hverandre, herunder vurdere muligheten for avbøtende tiltak og mindre konfliktfylte løsninger. 
  
Kommunens plikt til å ta hensyn til hytteområder tilsier at en ved en eventuell vedtakelse av en løype 
må være klar over hvilke ulemper hytteeiere blir påført som følge av løypa. Det er etter vår oppfatning 
da viktig å ha klart for seg hvor mange hytter det er snakk om, og hvor langt fra traséen(e) de blir 
liggende.  
Skulle kommunen komme til at løypa kan fastsettes, må dette være gjort etter en grundig vurdering av 
støy og andre ulemper for friluftsliv, og av andre relevante hensyn som hytteområder og sikkerheten for 
de som kjører og andre. Kommunens avveining av de ulike hensynene må fremgå av vedtaket. 
Avbøtende tiltak i form av strengere tidsbegrensning for bruk av løypa må også vurderes.» 
 
Merknad nr 3:  Forum for natur og friluftsliv i Nordland, datert 6. desember 2017: 
 
«Bakgrunn for høringen 
Bakgrunnen for høringen er plan- og utviklingsutvalgets (PLUT) sak 119/17 den 14. 
november. I hht vedtaket skal saken sendes på begrenset høring til dem som tidligere har gitt 
uttalelse vedr. «Rørgata». Saken skal videre behandles i PLUT før endelig vedtak i Fauske 
kommunestyret den 14. desember 2017. 
Rådmannens forslag til innstilling til behandling i PLUT 14.11.2017 var følgende: 
«Rørgata tas ikke inn som trase for kjøring med snøskuter for allmennheten. Dette på grunn 
av støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa går gjennom. 
Vedtak vedr forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune opprettholdes 
slik som tidligere vedtatt i K-sak 14/17.» 
 
Under behandling av saken fremmet Katrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) følgende 
forslag: 



1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018 
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 
avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 
Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 
1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside. 
 
Deres begrunnelse var blant annet at det er en oppfølging av K-sak 14/17 og at grunneier 
(Statskog) har gitt samtykke til å åpne traseen. Rørgata skal være et avbøtende tiltak for 
Kjellvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for klagesaken angående 
Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag. Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, 
men ikke innenfor gul eller rød støysone. 
 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 
km) og området ved løypa: 
• Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke 
innenfor gul eller rød støysone. 
• Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 
• Ved å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen. 
• Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 
således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne denne 
trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 
• Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen. Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa. 
• Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier 
som en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i 
området sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å 
kjøre bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år 
der Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk; biler, båter, folk og ATV. 
• Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og 
løypa legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved 
Kjelvannet. Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å 
opprette for å redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere. 
• Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 
• Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa. 
 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt 
sett for støy og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa. 
 



Rådmannen foreslo endrede innstilling: 
 
«Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som 
tidligere har gitt uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget 
og kommunestyret 14. desember 2017.» 
 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FNF Nordlands merknader til høringen 
FNF Nordland viser i første omgang til vår høringsuttalelse av 20.1.2017, samt vår klage på 
kommunestyrets vedtak i sak 014/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune (Kjelvassløypa). FNF Nordland mener, uavhengig av en 
realisering av «rørgata», at Kjelvassløypa ikke kan fastsettes. Hensynsplikten overfor boligog 
hytteområder og støy blir ikke ivaretatt. 
 
«Rørgata» planlegges til være 1 km lang, noe som isolert sett er en relativt kort strekning men 
den er likevel planlagt i et område hvor flere hytter ligger i influensområdet. FNF Nordland 
ser ikke hvorfor «rørgata» ikke skulle generere enda mer trafikk med snøskuter, og med det 
ytterligere støybelastning for hyttebeboere. Fauske kommune argumenterer med det motsatte, 
men erfaringer viser at motorferdselen øker des mer det tilrettelegges for det – også for 
snøskuter. FNF Nordland er derfor uenig i at rørgata vil fungere som et avbøtende tiltak for 
«Kjelvassløypa» som er under klagebehandling. 
 
FNF er opptatt av at lovverket blir fulgt og at hensynspliktene blir ivaretatt. Særlig vinterstid 
må støy og forstyrrelser holdes på et minimum da dyre- og fuglelivet er svært sårbare i denne 
perioden. Det blir derfor feil å bare vise til motorferdsel på barmark og vanns på sommerstid. 
 
FNF Nordland finner det svært beklagelig at det er så liten vilje fra kommunen og politiet til å 
få bukt med den ulovlige kjøringen som foregår i Sulitjelma Vi har også gjennom hele 
planprosessen etterspurt hvordan en skal unngå den gamle praksisen der hyttebeboere kjørte 
til og fra den tidligere «Tilførselsløypa» (nå «Kjelvassløypa» i planforslaget). FNF Nordland 
mener kommunen måtte ha en klar strategi og nedlegge en del ressurser for å kunne håndheve 
dette. Som det kommer frem av merknadene til nasjonal forskrift så kan det heller ikke gis 
dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som 
ønsker å kjøre fra hytta til løypa. 
 
 
Konklusjon 
FNF Nordland mener at det ikke kan fastsettes forskrift for verken «Kjelvassløypa» eller 
«Rørgata». Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke ivaretatt. 
 
Merknad nr 4:  SKS Produksjon as, datert 6. desember 2017: 
«SKS Produksjon AS har ingen merknader til opprettelsen til Rørgateløypa ut utover det vi har formidlet 
tidligere.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
3 av høringsuttalelsene konkluderer med at løype for kjøring med snøskuter for allmennheten over 
Rørgata ikke kan etableres.  Dette på grunn av at hensynsplikten overfor hytter og friluftslivet i området 
ikke er oppfylt bl a når det gjelder støy. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



På bakgrunn av de merknader som er kommet inn i denne høringsrunden,  og tidligere vurderinger som 
er gjort av Rådmannen, legges saken fram med følgende innstilling: 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Kjell Basse Lund <kb.lund@sbnett.no> 
Sendt: 12. desember 2017 22:36 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløype 
 
Hei! 
Ber om at denne Mail vedlegges til kommunestyret . 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
 
Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata. 
 
Undertegnede har i 13 år drevet leiekjøring med snøscooter i Sulitjelmaområdet. I løpet av disse år har 
scooterkjøringen fra hytteområdene endret seg vesentlig og positivt. Dette gjelder også i 
tilknyttingsløypa til Daja. Det er langt mer kontrollert kjøring enn tidligere, til tross for at det er flere 
scootere. 
Vår hytte ligger ca 100m ovenfor løypa der den kommer fra Kjelvannskrysset mot Daja. Vi er lite plaget 
av støy fra scootere. 
I det nye forslaget til plan ligger endring av løypa fra Kjelvannet og ned til området hvor vi har vår hytte, 
etter traseen fra den gamle rørgata mellom to tidligere kraftstasjoner i området. 
 
Å legge løype der vil være en stor fordel for alle hyttene i området.  
Det er slik at hyttene oppover fra Messa vil få mindre scooterlyd ved at rørgata brukes og det til tross for 
at de passerer nærmere i meter. Rørgatetraseen ligger skjermet i terrenget og lyden oppfattes mindre. 
 
Har oppfattet at noen mener det er en dårlig løsning. Det er det absolutt ikke. Eneste ankepunkt måtte 
være hvis isen på nåldammen, eller kjosen som vi i alle år har kalt den delen av Kjelvannet, skulle være 
dårlig. Det et den aldri, vi går på ski der og der drives isfiske. 
 
Slik jeg ser det vil scooterkjøring etter traseen til rørgata være en fordel for hyttene i området og ber om 
at det legges til rette for det. 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
Sendt fra min iPad 



Fra: rnylu@frisurf.no 
Sendt: 12. desember 2017 22:47 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fw: Vedlegg til saken om Rørgata 
 

Hei 
Ber deg se bort fra forrige mail! 
  
From: rnylu@frisurf.no  

Sent: Tuesday, December 12, 2017 10:19 PM 
To: berit.johnsen@fauske.kommune.no  

Subject: Vedlegg til saken om Rørgata 

  
Leser i Saltenposten i dag at Rådmannen ikke vil gå inn for rørgata som alternativ tilførselsløype. 
Dette er jeg undrende til,da denne løypa vil fungere meget bra! 
Jeg eier hytta som ligger absolutt nærmest tilførselsløypa fra Kjelvannskrysset 
(adr.Kjelvannsveien 4) og vil på det sterkeste anbefale at rørgata opprettes,da den tar opp 
massevis av trafikken som ellers vil passere rett utenfor hytta mi. 
Når det nevnes støyproblemer for hytteeiere kan jeg ikke si at jeg kjenner meg igjen i at trafikk i 
rørgata vil øke dette – tvert om! 
For min del ser jeg kun fordeler med at denne løypa blir permanent! 
  
Mvh Ronny Nylund. 



Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:23 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløyper i Sulitjelma 
 
Hei Berit, 
Ser i avisen at scootersaken atter en gang skal opp i planutvalg og kommunestyre. Tenkte i den anledning 
å komme med en liten uttalelse fra meg som næringsdrivende i Daja. 
 
Det er slitsomt å følge med på denne saken. Utallige runder om tilførselsløyper,  alternative traseer, 
fartsgrenser og stengetider. Alt vi ønsker oss er et kommunestyre og byråkrati som bruker sunn fornuft i 
denne saken. Det har fungert strålende med turistløype og tilførsel i en årrekke. Den saken er grei, det 
fungerer! Denne gangen skal dere diskutere rørgata som en avlastningsvei for en fungerende løype. Så 
bra! Er det ikke det vi skal drive med? Å legge til rette slik at det blir best mulig for flest mulig. 
 
Scooterløypene er for fjellandsbyen en viktig støttefunksjon slik det er i dag. Våre gjester, både boende 
og besøkende var over seg av begeistring når vi i fjor fikk ordnet løype inn hit. Hyttefolket kom for å få 
seg en matbit og en tur i bakken. Våre leilighetseiere kunne endelig kjøre scooter fra fjellandsbyen og ta 
med seg gjester på tur. Vi var veldig spent på hvordan støyproblematikken ville bli, men det har vært en 
sann fryd. Snøscootere som beveger seg i en merket løype inn mot fjellandsbyen kjører pent og høres 
knapt.  
 
Vi som næringsaktør ser det som veldig viktig at de eksisterende tilbudene til scooter ikke bare består, 
men også utvikles i årene som kommer. Ikke nødvendigvis med så mange flere løyper, men med gode 
tilrettelagte løyper, som ikke er gjenstand for usikkerhet. Vi ønsker så raskt som mulig å legge til rette for 
scootergarasjer i Daja og det krever at løypene i området er godkjent. Ikke bare for denne sesongen eller 
neste, men for lang tid fremover. Vi vil allerede i år inngå et samarbeid med Sulitjelma Turistsenter om 
guidede scooterturer. Dette kan med tiden bli en stor og viktig inntektskilde for oss her i Daja. 
 
Ta gjerne kontakt med oss i næringen for nærmere informasjon eller synspunkter. 
 
Med ønske om et godt møte og en strålende jul 
Endre Grønnslett 
Daglig leder 
Sulitjelma Fjellandsby AS 



Fra: Sulitjelma Turistsenter <sulitjelma.turistsenter@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:57 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Innlegg til saken om skuterløype i Sulitjelma. 
 

Hei. 

Vi ber om at dere tar med vårt innspill i saken om rørgata: 

Vi ser i media at rådmannens innstilling til skuterløype over rørgata til Kjelvannet er negativ. 

Når saken om Kjelvannsløypa også enda ligger til behandling, blir vi bekymret. 

For Sulitjelma Turistsenter, og Sulitjelma Fjellandsby, er det viktig for vår vinternæring, at det er 

skuterløype mellom skihytta og Daja. 

Denne løypa gjør at folk kan kjøre fra hyttene sine for både å bytte gassflasker, som å gå på kafe, 

eller kiøpe kioskvarer. Når løypa nå også er lagt innom fjellandsbyen, kan folk kjøre ungene sine 

til slalombakken, direkte fra hytta. Vi har også framtidige planer om et bensinanlegg i Daja. 

Området er regulert til det, og vi har allerede hatt kontakt med mulig leverandør. Det blir da helt 

nødvendig med en skuterløype ned til Daja, slik at folk kan kjøre hit for å fylle skuteren. 

Når det gjelder tilgangen til turistløypa til Sverige, er det uten tvil en stor fordel at man kan kjøre 

direkte fra hytta til løypa. Uten denne, må folk kjøre skuteren på henger ved skihytta eller 

Kjelvannskrysset, for så å kjøre den til Daja. Det vil da igjen bli et stort problem med tanke på 

parkering hvis alle må¨ha tilhengere stående ved disse destinasjonene. 

Vi håper våre tanker og innspill kan bli tatt med i saken om løype i rørgata, og håper at Fauske 

kommune også tenker på turistnæringa i Sulis når dette skal avgjøres. For vår del, er turistene fra 

hyttene i Sulis like viktige som turistene som kommer utenfra. For framtidig vekst i næringa vår, 

er det en nødvendighet at det er skuterløype mellom Daja og Kjelvannskrysset/skihytta. 

 

mvh 

Bjørn Thomas Hansen 

Sulitjelma Turistsenter AS 



Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 21:48 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fwd: Rørgata 
 

 

 

-------- Originalpost -------- 

Emne: Rørgata 

Dato: Onsdag 13. Desember 2017 13:35 CET 

Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 

Til: "Berit Johansen" <berit.johansen@fauske.kommune.no> 

 

 

Ber om at dette blir tatt med under kommunestyremøtet som skal foregå i morgen. Vedrørende 

Rørgata. 

 

Mitt navn er Karin Merethe Sørensen. Jeg er hytteeier ved Kjellvannet i Sulitjelma. Hytta mi 

ligger like ovenfor demninga ved Kjellvannet, altså er hytta mi en av de nærmeste Rørgata, 

scootertraseen som går videre nedover. Jeg er også en av de nærmeste når det gjelder båtrafikken 

på sommerstid. 

Jeg stiller meg positiv til at Rørgata åpnes. Har ikke selv lov til å kjøre scooter til min egen hytte, 

men er innehaver av to scootere. Går selv til hytta mi på ski, men har ingen innvendinger mot at 

scootertrafikken går forbi hytta mi. 

Har mange ganger besøk av familie, men har enda ikke opplevd uvettig kjøring som kan tilsi at 

det ikke er forsvarlig. Jeg mener at scooteren i likhet med båten er kommet for å bli, vil hevde at 

båttrafikken på sommerstid støyer kanskje mer enn scooterlyden utgjør på vinterstid. 

Hvis ikke løypa blir der den er i dag kan man se for seg tilhengere som fraktes opp og ned fjellet, 

biler som kjører mer, mer forurensning, trafikkkaos med tilhengere i Daja og Kjellvann. 

Med å tenke fornuftig er jeg sikker på at dette blir bra. 

 

Karin Merethe Sørensen 

 

 

  



Fra: Cato Lund <cato.lund@sks.no> 
Sendt: 14. desember 2017 07:37 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: katmola 
Emne: Rørgateløypa 
 

Da jeg har ei av de nærmeste hyttene (70 m) til den foreslåtte Rørgateløypa ønsker jeg 
å komme med en uttalelse før dagens behandling. Hytta mi ligger på motsatt side av 
elvedalen der løypa går mellom Kjelvannskrysset og Kjelvatn så jeg har full oversikt over 
trafikken på denne strekninga som brukes av mye skiløpere og snøskutere. Ved å bruke 
Rørgateløypa som en avlastning vil det bli mange hytteeiere som får mye mindre støy 
og nærhet av scootere. Selv vi som får løypa mye nærmere vil få mye mindre støy pga. 
terrenget som denne løypa ligger i. Ved å redusere trafikken fra Naustbukta og ned til 
Kjelvannskrysset vil skigåerene også få mye bedre forhold. Ofte ser jeg familier med 
barn komme susende nedover og møter på snøskutere som er på tur opp å da sitter vi i 
spenning å venter på hvordan dette skal gå.  
Min konklusjon er at jeg ikke kan se noe negativt med å tillate bruk av Rørgateløypa 
som avlastningsløype. 
 
 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Cato Lund 
 
Mobiltlf: +47 930 29 397 
 
E-post: cato.lund@signalbox.no 

mailto:cato.lund@signalbox.no


Fra: Kjell Basse Lund <kb.lund@sbnett.no> 
Sendt: 12. desember 2017 22:36 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløype 
 
Hei! 
Ber om at denne Mail vedlegges til kommunestyret . 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
 
Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata. 
 
Undertegnede har i 13 år drevet leiekjøring med snøscooter i Sulitjelmaområdet. I løpet av disse år har 
scooterkjøringen fra hytteområdene endret seg vesentlig og positivt. Dette gjelder også i 
tilknyttingsløypa til Daja. Det er langt mer kontrollert kjøring enn tidligere, til tross for at det er flere 
scootere. 
Vår hytte ligger ca 100m ovenfor løypa der den kommer fra Kjelvannskrysset mot Daja. Vi er lite plaget 
av støy fra scootere. 
I det nye forslaget til plan ligger endring av løypa fra Kjelvannet og ned til området hvor vi har vår hytte, 
etter traseen fra den gamle rørgata mellom to tidligere kraftstasjoner i området. 
 
Å legge løype der vil være en stor fordel for alle hyttene i området.  
Det er slik at hyttene oppover fra Messa vil få mindre scooterlyd ved at rørgata brukes og det til tross for 
at de passerer nærmere i meter. Rørgatetraseen ligger skjermet i terrenget og lyden oppfattes mindre. 
 
Har oppfattet at noen mener det er en dårlig løsning. Det er det absolutt ikke. Eneste ankepunkt måtte 
være hvis isen på nåldammen, eller kjosen som vi i alle år har kalt den delen av Kjelvannet, skulle være 
dårlig. Det et den aldri, vi går på ski der og der drives isfiske. 
 
Slik jeg ser det vil scooterkjøring etter traseen til rørgata være en fordel for hyttene i området og ber om 
at det legges til rette for det. 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
Sendt fra min iPad 



Fra: rnylu@frisurf.no 
Sendt: 12. desember 2017 22:47 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fw: Vedlegg til saken om Rørgata 
 
Hei 
Ber deg se bort fra forrige mail! 
  
From: rnylu@frisurf.no  
Sent: Tuesday, December 12, 2017 10:19 PM 
To: berit.johnsen@fauske.kommune.no  
Subject: Vedlegg til saken om Rørgata 
  
Leser i Saltenposten i dag at Rådmannen ikke vil gå inn for rørgata som alternativ tilførselsløype. 
Dette er jeg undrende til,da denne løypa vil fungere meget bra! 
Jeg eier hytta som ligger absolutt nærmest tilførselsløypa fra Kjelvannskrysset 
(adr.Kjelvannsveien 4) og vil på det sterkeste anbefale at rørgata opprettes,da den tar opp 
massevis av trafikken som ellers vil passere rett utenfor hytta mi. 
Når det nevnes støyproblemer for hytteeiere kan jeg ikke si at jeg kjenner meg igjen i at trafikk i 
rørgata vil øke dette – tvert om! 
For min del ser jeg kun fordeler med at denne løypa blir permanent! 
  
Mvh Ronny Nylund. 



Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:23 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløyper i Sulitjelma 
 
Hei Berit, 
Ser i avisen at scootersaken atter en gang skal opp i planutvalg og kommunestyre. Tenkte i den anledning 
å komme med en liten uttalelse fra meg som næringsdrivende i Daja. 
 
Det er slitsomt å følge med på denne saken. Utallige runder om tilførselsløyper,  alternative traseer, 
fartsgrenser og stengetider. Alt vi ønsker oss er et kommunestyre og byråkrati som bruker sunn fornuft i 
denne saken. Det har fungert strålende med turistløype og tilførsel i en årrekke. Den saken er grei, det 
fungerer! Denne gangen skal dere diskutere rørgata som en avlastningsvei for en fungerende løype. Så 
bra! Er det ikke det vi skal drive med? Å legge til rette slik at det blir best mulig for flest mulig. 
 
Scooterløypene er for fjellandsbyen en viktig støttefunksjon slik det er i dag. Våre gjester, både boende 
og besøkende var over seg av begeistring når vi i fjor fikk ordnet løype inn hit. Hyttefolket kom for å få 
seg en matbit og en tur i bakken. Våre leilighetseiere kunne endelig kjøre scooter fra fjellandsbyen og ta 
med seg gjester på tur. Vi var veldig spent på hvordan støyproblematikken ville bli, men det har vært en 
sann fryd. Snøscootere som beveger seg i en merket løype inn mot fjellandsbyen kjører pent og høres 
knapt.  
 
Vi som næringsaktør ser det som veldig viktig at de eksisterende tilbudene til scooter ikke bare består, 
men også utvikles i årene som kommer. Ikke nødvendigvis med så mange flere løyper, men med gode 
tilrettelagte løyper, som ikke er gjenstand for usikkerhet. Vi ønsker så raskt som mulig å legge til rette for 
scootergarasjer i Daja og det krever at løypene i området er godkjent. Ikke bare for denne sesongen eller 
neste, men for lang tid fremover. Vi vil allerede i år inngå et samarbeid med Sulitjelma Turistsenter om 
guidede scooterturer. Dette kan med tiden bli en stor og viktig inntektskilde for oss her i Daja. 
 
Ta gjerne kontakt med oss i næringen for nærmere informasjon eller synspunkter. 
 
Med ønske om et godt møte og en strålende jul 
Endre Grønnslett 
Daglig leder 
Sulitjelma Fjellandsby AS 



Fra: Sulitjelma Turistsenter <sulitjelma.turistsenter@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:57 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Innlegg til saken om skuterløype i Sulitjelma. 
 
Hei. 
Vi ber om at dere tar med vårt innspill i saken om rørgata: 
Vi ser i media at rådmannens innstilling til skuterløype over rørgata til Kjelvannet er negativ. 
Når saken om Kjelvannsløypa også enda ligger til behandling, blir vi bekymret. 
For Sulitjelma Turistsenter, og Sulitjelma Fjellandsby, er det viktig for vår vinternæring, at det er 
skuterløype mellom skihytta og Daja. 
Denne løypa gjør at folk kan kjøre fra hyttene sine for både å bytte gassflasker, som å gå på kafe, 
eller kiøpe kioskvarer. Når løypa nå også er lagt innom fjellandsbyen, kan folk kjøre ungene sine 
til slalombakken, direkte fra hytta. Vi har også framtidige planer om et bensinanlegg i Daja. 
Området er regulert til det, og vi har allerede hatt kontakt med mulig leverandør. Det blir da helt 
nødvendig med en skuterløype ned til Daja, slik at folk kan kjøre hit for å fylle skuteren. 
Når det gjelder tilgangen til turistløypa til Sverige, er det uten tvil en stor fordel at man kan kjøre 
direkte fra hytta til løypa. Uten denne, må folk kjøre skuteren på henger ved skihytta eller 
Kjelvannskrysset, for så å kjøre den til Daja. Det vil da igjen bli et stort problem med tanke på 
parkering hvis alle må¨ha tilhengere stående ved disse destinasjonene. 
Vi håper våre tanker og innspill kan bli tatt med i saken om løype i rørgata, og håper at Fauske 
kommune også tenker på turistnæringa i Sulis når dette skal avgjøres. For vår del, er turistene fra 
hyttene i Sulis like viktige som turistene som kommer utenfra. For framtidig vekst i næringa vår, 
er det en nødvendighet at det er skuterløype mellom Daja og Kjelvannskrysset/skihytta. 
 
mvh 
Bjørn Thomas Hansen 
Sulitjelma Turistsenter AS 



Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 21:48 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fwd: Rørgata 
 
 
 
-------- Originalpost -------- 
Emne: Rørgata 
Dato: Onsdag 13. Desember 2017 13:35 CET 
Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 
Til: "Berit Johansen" <berit.johansen@fauske.kommune.no> 
 
 
Ber om at dette blir tatt med under kommunestyremøtet som skal foregå i morgen. Vedrørende 
Rørgata. 
 
Mitt navn er Karin Merethe Sørensen. Jeg er hytteeier ved Kjellvannet i Sulitjelma. Hytta mi 
ligger like ovenfor demninga ved Kjellvannet, altså er hytta mi en av de nærmeste Rørgata, 
scootertraseen som går videre nedover. Jeg er også en av de nærmeste når det gjelder båtrafikken 
på sommerstid. 
Jeg stiller meg positiv til at Rørgata åpnes. Har ikke selv lov til å kjøre scooter til min egen hytte, 
men er innehaver av to scootere. Går selv til hytta mi på ski, men har ingen innvendinger mot at 
scootertrafikken går forbi hytta mi. 
Har mange ganger besøk av familie, men har enda ikke opplevd uvettig kjøring som kan tilsi at 
det ikke er forsvarlig. Jeg mener at scooteren i likhet med båten er kommet for å bli, vil hevde at 
båttrafikken på sommerstid støyer kanskje mer enn scooterlyden utgjør på vinterstid. 
Hvis ikke løypa blir der den er i dag kan man se for seg tilhengere som fraktes opp og ned fjellet, 
biler som kjører mer, mer forurensning, trafikkkaos med tilhengere i Daja og Kjellvann. 
Med å tenke fornuftig er jeg sikker på at dette blir bra. 
 
Karin Merethe Sørensen 
 
 
  



Fra: Cato Lund <cato.lund@sks.no> 
Sendt: 14. desember 2017 07:37 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: katmola 
Emne: Rørgateløypa 
 
Da jeg har ei av de nærmeste hyttene (70 m) til den foreslåtte Rørgateløypa ønsker jeg 
å komme med en uttalelse før dagens behandling. Hytta mi ligger på motsatt side av 
elvedalen der løypa går mellom Kjelvannskrysset og Kjelvatn så jeg har full oversikt over 
trafikken på denne strekninga som brukes av mye skiløpere og snøskutere. Ved å bruke 
Rørgateløypa som en avlastning vil det bli mange hytteeiere som får mye mindre støy 
og nærhet av scootere. Selv vi som får løypa mye nærmere vil få mye mindre støy pga. 
terrenget som denne løypa ligger i. Ved å redusere trafikken fra Naustbukta og ned til 
Kjelvannskrysset vil skigåerene også få mye bedre forhold. Ofte ser jeg familier med 
barn komme susende nedover og møter på snøskutere som er på tur opp å da sitter vi i 
spenning å venter på hvordan dette skal gå.  
Min konklusjon er at jeg ikke kan se noe negativt med å tillate bruk av Rørgateløypa 
som avlastningsløype. 
 
 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Cato Lund 
 
Mobiltlf: +47 930 29 397 
 
E-post: cato.lund@signalbox.no 

mailto:cato.lund@signalbox.no
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Pandemiplan for Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 014/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 
 
Vedlegg: 
04.05.2018 Gjeldende Pandemiplan for Fauske kommune 1380464 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har pr i dag ikke en gjeldende pandemiplan. I 2018 er det blitt oppretten en 
arbeidsgruppe i Enhet Helse som har utarbeidet en slik plan. Gruppen har bestått av konstituert 
kommuneoverlege Eirin Eilertsen, fagleder for legevakt Gregory Haoutois og Enhetsleder Hilde 
Sørensen. 
 
Planen er sendt ut på høring til alle enhetsledere og avdelingsledere som er berørt av planen. Det ble 
bedt om tilbakemelding på planen med en en frist på en måned. Innen fristen er det kun kommet 
tilbakemelding fra enhetsleder for skole og enhetsleder for barnehager om at de anser planen som 
dekkende for deres område. 
 
Andre enheter i kommunen må inneha egne delplaner i tillegg til sektorovergripende pandemiplan. 
 
Planen vil bli evaluert av kommuneoverlege hvert andre år.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen legger fram forslag til Pandemiplan for Fauske kommune 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Innledning 
Kommunen skal ha beredskap for å kunne håndtere en influensapandemi. 
Planer for dette skal forankres i kommunens smittevernplan, kommunens 
plan for helsemessig og sosial beredskap og kommunens kriseplan. 

 
Det er tre forhold som gjør at det er krevende å planlegge for en omfattende 
influensapandemi: 
- Alle deler av samfunnet vil være berørt 
- En pandemi vil medføre en økt belastning på alle deler av samfunnet 
- samtidig kan det i kommunehelsetjenesten bli mangel på personell pga. 

sykdom 
 

Pandemiplanen må derfor være en integrert del av kommunens 
beredskapsplaner slik at samfunnsviktige strukturer og tjenester ivaretas på en 
best mulig måte. 
 
Ved en pandemi vil antallet som trenger kommunal tjenesteyting, kunne øke 
dramatisk på kort tid. Kommunens kriseledelse må, så tidlig som mulig, får 
kunnskap om utviklingen og planlegge for ekstraordinær innsats på en bred 
front. 
 
Kommuneoverlegen har ansvar for å utarbeide forslag til kommunal 
smittevernplan, inkludert pandemiplan. Pandemiplanen legger opp til å 
benytte eksisterende kriseplaner, varslingssystemer, nettverk og 
organisasjoner der disse eksisterer og søke dem tilpasset situasjonen ved 
en influensapandemi. Det kan bli behov for å be om hjelp fra 
nabokommune. 
 
Denne planen er utarbeidet av kommuneoverlege i samarbeid med fagsjef 
legevakt og Enhetsleder Helse. 

Hovedpunktene i planen 

Hva er en pandemi 
 

Influensapandemier er de store, verdensomspennende epidemier av influensa 
med et nytt virus som store deler av befolkningen mangler 
immunitet/motstandsdyktighet mot. De opptrer med varierende mellomrom og 
kan få omfattende skadevirkninger helsemessig og samfunnsøkonomisk. Den 
siste pandemien var svineinfluensapandemien i 2009 - 2010. 

Aktørene ved en pandemi 
 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for å 
håndtere en pandemi i samarbeid med underliggende etater og den utøvende 
helse- og omsorgstjenesten. 

 
Helsedirektoratet (Hdir) og Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har viktige roller 
som myndighets- og fagorganer på sentralt nivå. 

 

http://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/smittevernplan_2017.doc
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/
https://helsedirektoratet.no/
https://www.fhi.no/
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Kommunene vil være blant de som får den største belastningen under en 
pandemi både når det gjelder å ivareta personer som er influensasyke, men 
også ivareta andre pasientgrupper som i en normalsituasjon ville blitt 
behandlet på sykehus eller ivaretatt av pårørende. 

 
Kommunene er derfor gitt vide fullmakter etter smittevernloven til å 
iverksette tiltak for å håndtere utbrudd av smittsom sykdom.  
 
Helse Nord regionalt helseforetak og Nordlandssykehuset helseforetak vil 
også merke en stor økning i belastningen. 

 
Andre viktige aktører er: Statens helsetilsyn (Htil), Statens legemiddelverk 
(SLV),  
Mattilsynet, Veterinærinstituttet (VI), Fylkesmannen i Nordland, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvaret, 
Nordland politidistrikt samt de frivillige organisasjonene. 

Hovedtiltak 
 

Vaksine er det beste tiltaket for å hindre at folk blir syke. Det er ikke sikkert at 
en vaksine er klar i tilstrekkelig antall når pandemien kommer.  
 
I den første fasen av en pandemi vil derfor legemidler mot influensa 
(antiviralia) være eneste tilgjengelige medikamentelle tiltak for å begrense 
virkningene av pandemien. 

 
Det dreier seg her om legemiddelet oseltamivir (Tamiflu). Norge har et 
beredskapslager som er ment å dekke behovet for behandling av alle i 
Norge som blir syke med pandemisk influensa samt til forebyggende 
behandling av prioriterte grupper.  

 
Vaksineproduksjon vil starte så snart Verdens helseorganisasjon (WHO) 
har identifisert og klargjort hvilket virus som forårsaker pandemi. En 
utenlandsk vaksineprodusent vil da produsere og levere vaksine for nesten 
hele den norske befolkningen i løpet av 4 – 6 måneder. 

 
Det kan bli nødvendig å gjøre prioriteringer av hvilke grupper som skal gis 
vaksine eller legemidler mot influensa.  

Samhandling mellom sentrale helsemyndigheter og kommuner 
 
Smitteverntiltak som trenger lokal forankring, kan gjøres gjeldende for et 
område som er større enn en enkelt kommune. Dette er hjemlet i 
Smittevernlovens § 7-1, sjette ledd: Kommunens myndighet etter denne lov 
kan delegeres etter reglene i kommuneloven, til et interkommunalt organ eller 
til en annen kommune. Smittevernproblematikk kan på denne måten løses 
lokalt og på ett sted selv om utfordringen strekker seg ut over en enkelt 
kommune.   

 
Sentrale helsemyndigheter kan pålegge kommuner å samarbeide. Dette er 
hjemlet i Smittevernlovens § 7- 10, annet ledd: Når det er nødvendig for å sikre et 

https://helse-nord.no/
https://nordlandssykehuset.no/
https://www.helsetilsynet.no/
https://legemiddelverket.no/
https://legemiddelverket.no/
https://www.mattilsynet.no/
https://www.vetinst.no/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/
https://www.dsb.no/
https://forsvaret.no/
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/nordland/
https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-1
https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-10
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effektivt og forsvarlig smittevern, kan Sosial- og helsedirektoratet bestemme at 

kommuner, fylkeskommuner eller statlige institusjoner skal organisere eller utføre 

nærmere bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide, eller følge nærmere 

retningslinjer. Videre i Smittevernlovens § 7-11: Departementet kan i forskrift gi 

bestemmelser om samarbeid, og om hvilket ansvar og hvilke oppgaver 

kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak skal ha etter denne loven, 

kommunehelsetjenesteloven og lov om spesialisthelsetjenesten m.m. i 

forbindelse med smittsomme sykdommer. 
 

I smittevernlovens § 7-12 er Regjeringen gitt vider fullmakter når utbrudd av en 
allmennfarlig smittsom sykdomi truer folkehelsen.  

 
Departementet kan bestemme at lov om helsemessig og sosial beredskap 
helt eller delvis skal gjelde på tilsvarende måte når det er påkrevd av 
hensyn til smittevernet, bl.a. for å kunne pålegge kommuner, 
fylkeskommuner, regionale helseforetak og helsepersonell nødvendig 
smittevernberedskap. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere 
bestemmelser om beredskap og beredskapsplaner i forbindelse med et 
alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. 

Lovgrunnlag for beredskap mot pandemi 
 

  Kommunene er pålagt en generell beredskapsplikt gjennom Lov om 
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven). 
 
Kommunene har plikt til å arbeide systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å 
redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.  
 
Kommunene skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) hvor kommunen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe i lokalsamfunnet, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene 
inntreffer, og hvordan disse hendelsene vil kunne påvirke lokalsamfunnet. 
Kommunene må i den sammenheng ta hensyn til pandemi. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt angir hva som et minimum må 
omfattes av analysen; her fremgår det blant annet at kommunens evne til å 
opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet skal 
vurderes og planlegges for.  
 
Resultatet fra ROS-analysen skal følges opp med en beredskapsplan for 
kommunen, med angivelse av tiltak for håndtering av krisesituasjoner i 
kommunen. Beredskapsplanen skal være en operativ plan for kommunens 
håndtering av kriser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde: plan 
for kommunens kriseledelse, ressursoversikt, varslingslister, 
evakueringsplaner og plan for informasjon til befolkningen og media.  
 

https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-11
https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-12
https://lovdata.no/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/forskrift/2011-08-22-894
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Kommunens krav til beredskap innenfor smittevern, miljørettet helsevern (kun 
delvis), mattrygghet, drikkevann og strålevern følger av smittevernloven, 
helseberedskapsloven, folkehelseloven, matloven og strålevernloven.  
 
Kommunen skal etter folkehelseloven ha nødvendig og løpende oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan 
virke inn på den. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med 
kommunens planstrategi.  
 
Kommunen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som følger av 
smittevernloven; herunder skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de 
smittsomme sykdommene, gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, 
sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk, og for at tiltak etter 
smittevernloven, folkehelseloven eller helse- og omsorgstjenesteloven blir satt 
i verk.  
 
Etter folkehelseloven med forskrift skal kommunen ha langsiktig og løpende 
oversikt over befolkningens helsetilstand og de faktorer som kan påvirke den, 
og gjennomføre tiltak for å møte sine identifiserte folkehelseutfordringer. 

 
Målsetting 
 

Målsettingen med pandemiplanen er å legge til rette for at man 
under en influensapandemi kan: 
 forebygge smittespredning og redusere sykelighet og død 
 behandle og pleie syke og døende hjemme og i helseinstitusjon  
 opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner innenfor alle sektorer til 

tross for stort sykefravær 
 gi fortløpende kunnskapsbasert og samordnet informasjon til 

helsetjenesten, andre samfunnssektorer, det offentlige, publikum og 
massemediene 

Ansvar 
 

Kommunen har ansvar for at de som oppholder seg i kommunen, sikres 
nødvendige forebyggende tiltak; herunder vaksinasjon, 
undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie, jf. smittevernlovens § 7–1.  

 
Kommuneoverlegen skal ha oversikt over de infeksjonsepidemiologiske 
forholdene i kommunen, gi råd og informasjon til befolkningen og 
gjennomføre forebyggende tiltak; som for eksempel vaksinasjon, jf. 
smittevernlovens §§ 7–1 og 7–2. 

 
Kommunestyret har vide fullmakter til å vedta tiltak om blant annet 
møteforbud, stengning av virksomheter og begrensning i kommunikasjon når 
det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom. I hastesaker 
kan kommunelegen utøve denne myndigheten. 

 
Sentrale helsemyndigheter Ved en pandemi kan det bli iverksatt tiltak som 
innebærer at kommunen må følge angitte retningslinjer fra sentrale 

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/lov/2000-06-23-56
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/lov/2003-12-19-124
https://lovdata.no/lov/2000-05-12-36
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-1
https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-1
https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-2
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helsemyndigheter, eller følge opp på annen nærmere angitt måte. Eksempel 
på dette er prioriteringer ved bruk av legemidler mot influensa og vaksine, jf. 
smittevernlovens § 7-10. 

 
Pandemiplan skal utarbeides av kommuneoverlegen og forankres i 
kommunens ledelse og vedtas i kommunens politiske organer. 
 
I en beredskapssituasjon:  
 Kommuneoverlegen har ansvar for å vurdere hvor kritisk situasjonen er i 

egen kommune i samråd med Nasjonalt Folkehelseinstitutt  
 Hvis smitten vurderes som kritisk farlig/katastrofal, skal 

kommuneoverlegen varsle kommuneledelsen 
 Kommuneoverlegen er ansvarlig for å håndtere krisen i samråd med 

kommunens kriseledelse 
 Smitteverngruppa som består av Kommuneoverlege, fagleder 

legevakt, ledende Helsesøster og Enhetsleder Helse skal gi faglige råd 
til kriseledelsen i kommunen. 

 
 
I Inter pandemisk periode – dvs. de lange periodene når det ikke 
er noen pandemi -  er kommunens hovedoppgave å oppdatere og 
rullere smittevernplanens pandemiplan.  

 
Virksomheter / 
instanser 

Årvåkenhetsperiode Pandemisk periode 

Kommunestyre  Vedta pandemiplan 
 Ansvarlig for forsvarlige 

rammebetingelser for 
smittevernet. 

 Vurdere ekstraordinært møte 
 Vedta tiltak etter råd fra 

kommuneoverlege 
 Bevilge nødvendige 

ekstramidler til tiltak 
Rådmann  Legge praktiske forhold til rette 

for smittevernarbeidet, også 
den 

 sektorovergripende del. 
 Fullmakt til mindre endringer 

i 
 smittevernplanen. 
 Bistå kommuneoverlegen i 

gjennomføring av kommunens 
vedtak innen smittevern. 

 Ansvar for at pandemiplan og 
smittevernplan er kjent 

 Ansvarlig for gjennomføring av 
hastevedtak fattet av 
kommunestyret eller 
kommuneoverlegen. 

 Aktiv deltakelse  
smittevernarbeidet, samt 
koordinering av ressurser 

 Delta etter behov i 
kriseledelsen 

 Etter behov omdisponere 
helsepersonell, annet personell 
og ressurser 

Kriseledelsen  Holde seg orientert om 
kommunens pandemiplan. 

 
Innkalle smitteverngruppen ved 
behov 

 Utføre tiltak etter råd fra 
kommuneoverlegen 

 Ta stilling til stengning av 
virksomheter, skole, 
barnehage, svømmehaller osv. 

 Omdisponering av plasser på 
sykehjem 

https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-10a
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 Omdisponering av personell 
eller ekstrahjelp 

Kommuneoverleg
en 

 Revisjon av smittevernplan 
 Administrativt. Ansvarlig for 

iverksetting av vedtak innen 
smittevern. 

 Holde seg orientert/oppdatert 
om 

 situasjonen 
 Undervisning om 

smitteverntiltak 
 Sørge for at alle fastleger har 

oppdaterte lister over 
risikogrupper som skal 
prioriteres mht. vaksine. 

 Informere ledelse, øvrige 
etater evt. 

 Informere kommunens 
befolkning via SMS varsling, 
media 

 Lager for beskyttelsesutstyr, 
antiviralia, vaksine 

 Kalle inn og lede  
 kriseledelsen 
 Fatte hastevedtak til å stenge 

virksomheter og avlyse / forby 
møtevirksomhet 

 Fatte tvangstiltak hvis 
nødvendig 

 Sørge for informasjon til 
ansatte og publikum 

 Sørge for opplæring av 
helsepersonell 

 Videreformidle krav og 
informasjon fra sentrale 
myndigheter 

 Meldeplikt 
 Ansvar for at vaksiner blir 

bestilt i samråd med ledende 
helsesøster. 

 Iverksette utdeling av 
legemidler mot influensa 

 Rapportering til sentral 
myndighet ved behov 

Fastleger  Varslingsplikt til 
kommuneoverlege 

 Meldeplikt  
 Forsvarlig diagnostikk, 

behandling 
 Medvirkning til at 

risikopasienter får nødvendig 
informasjon 

 Omprioritere 
 Legge til rette for å redusere 

smitte 
 Sørge for at prioriterte 

grupper får  legemidler mot 
influensa 
 

Ledende 
helsesøster 

 Detaljplanlegge vaksinasjon 
 Forberede kjølelagring av 

vaksiner ved Fauske 
Familiesenter. 

 Delta i kriseledelsen 
 Etter instruks fra 

kommuneoverlegen, ansvarlig 
for å bestille vaksiner. 

 Ansvar for å gjennomføre 
vaksinasjon etter 
prioriteringsliste 

Barnevern   Der det ikke er andre 
omsorgspersoner 

 tilgjengelig; ta hånd om 
foreldreløse barn og barn med 
syke foreldre i samarbeid med 
frivillige. 

Rus og 
Psykiatritjenesten 

  Bistå med vaksinering 
 Delta i kriseteam 
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Fauske sykehjem 
Har egen delplan 

 Evt. bistå med kjølelagring av 
vaksiner i kjøleskap ved 
kjøkkenet. Lager for materiell i 
beredskap 

 Detaljplanlegge for økt antall 
plasser/overbelegg 

 Detaljert bemanningsplan for 
økt aktivitet 

 Vaksinering av pasienter  
 Ta i bruk ekstra plasser 
 Skaffe ekstrahjelp 
 Etablere isolat ved behov 
 

Hjemmesykepleie 
Har egen delplan 

 Bemanningsplan  Bistå i vaksinering av 
hjemmeboende og sørge for 
nødvendige hjelpemidler i 
hjemmene. 

Skoler 
Har egen delplan 

 Holde seg orientert og 
oppdatert 

 Stenge skoler etter vedtak av 
kommuneoverlege / 
kriseledelse. 

Barnehager 
Har egen delplan 

 Holde seg orientert og 
oppdatert 

 Stenge barnehage etter vedtak 
av kommuneoverlege 
/kriseledelse 

 Evt. etablere mottak for barn 
med syke foreldre for 
eksempel i Fauske idrettshall 

Servicetorg/ 
Informasjon/ IKT 

 Gjøre seg kjent med 
informasjonskanaler /rutiner 

 Tilrettelegge og publisere 
informasjon på kommunens 
hjemmeside, som blir gitt av 
kriseledelse og 
kommuneoverlege 

 Opprette informasjonssentral 
 Møteplass frivillige.  
 Ved behov åpne tilganger til 

felles journalsystem i 
forbindelse med vaksinasjon 

 Holde informasjon på 
kommunens hjemmeside 
oppdatert 

Vaktmester- 
tjenesten, 
 

 Planlegge kontinuitet for 
tilsyn/transportbehov ved 
institusjonene 

 Beredskapsplan – økt aktivitet 

 Bistå ved transport av 
hjelpemidler, vaksiner o.lign. 

Informasjon 
 

Det må skilles mellom to hovedtyper av informasjon:  
 Informasjon som omfatter alle innbyggere i Norge 
 Informasjon om lokale forhold i den enkelte kommune  

Kommuneoverlegen må før og under en pandemi holde seg oppdatert om 
risikosituasjonen og gi nødvendig informasjon til kommunens ledelse, 
beredskapsråd og andre berørte etater. Kommunens eksterne informasjon om 
pandemi/behandling/forebygging/smittebildet 
mv. må være samordnet med den informasjon som gis fra sentrale 
myndigheter. I tillegg bør informasjonen være samordnet med andre 
samarbeidspartnere som for eksempel spesialisthelsetjenesten, Mattilsynet 
og andre kommuner. 
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Lokalt må informeres om vaksinasjonssteder, publikumsmottak, 
omsorgstiltak overfor barn og vokse mv. 

Budskap 

Informasjonen må tilpasses hver fase (se punkt 7) i pandemiutviklingen 
 Fase 1-3: Informasjon om sykdommen 
 Fase 4-5: Informasjon om smitteverntiltak og om bruk av antiviralia  
 Fase 6: Informasjon om hvor en skal henvende seg ved sykdom, 

behandling og omsorg av syke og ivaretakelse av samfunnets 
infrastruktur og om massevaksinering 

Ansvar for informasjon 

 Rådmannen aktiverer informasjonsplan for kriseledelsen; dvs. politisk og 
administrative ledelse som har det overordnede informasjonsansvaret 

 Kommunalleder skal uttale seg i media (kan delegeres) 
 Kontaktnett for samhandling med spesialisthelsetjenesten opprettes 
 Kommuneoverlegen sørger for å motta og videreformidle informasjon fra 

sentrale myndigheter. Dette skjer gjennom vanlige informasjonskanaler i 
kommunen.   

 Kommuneoverlegen skal holde seg oppdatert om situasjonen og gi 
nødvendig informasjon til berørte etater i kommunen og til andre aktuelle 
mottakere, for eksempel fastlegene 

Målgrupper og kanaler 
 

 Internt i egen organisasjon (politisk og administrative ledelse med 
kriseledelsen i kommunen v/Rådmannen, kriseteamene, 
beredskapsrådgiver, fastleger, alle kommunale enheter)  

 Eksternt til publikum  
o Hjemmeside med oppdatert informasjon med link til sentral internettportal, 

www.pandemi.no  
o Publikumstelefon opprettes på Fauske legesenter 
o Trykt informasjonsmateriale fra sentrale myndigheter 
o Media: aktuelle nyheter, pressemelding, pressekonferanse i henhold til 

kommunens kriseplan 
 

 Eksternt til andre samarbeidspartnere (Spesialisthelsetjenesten, lokalt 
mattilsyn, Fylkesmannen, andre kommuner, politi, sivilforsvaret, frivillige 
organisasjoner og andre relevante etter en fortløpende vurdering av aktuelt 
trusselbilde)  
o Informasjonsmøter/ samarbeidsmøter 
o E-post 

 
 Media 
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Oppgaver under pandemiens forskjellige faser 
 

Pandemifaser 

De ulike fasene under en pandemi beskrevet av Verdens helseorganisasjon 
(WHO): 

 
Faser Beskrivelse 
Intrapandemisk periode (utenom influensaperioder) 
1  Ingen nye virus Ingen nye influensavirus subtyper er oppdaget 

hos mennesker. 
En influensavirus subtype som kan forårsake 
infeksjon hos menneske kan være tilstede hos 
dyr. I så fall anses risikoen for smitte til 
mennesker som lav 

2 Nytt virus hos dyr  
Pandemisk årvåkenhetsperiode (mens influensaepidemien utvikler seg) 
3 Smitte til mennesker Sykdom hos menneske med ny subtype, men 

ingen spredning mellom mennesker, eller 
sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter 

4 Begrenset smitte mellom 
mennesker 

Små klynger med begrenset spredning mellom  
mennesker, men geografisk begrenset, noe 
som antyder at viruset ikke er godt tilpasset 
mennesker  

5  Økende, men ikke svært 
smittsomt 

Større klynger av personer med infeksjon, men 
fortsatt geografisk begrenset, noe som antyder 
at viruset er i ferd med å tilpasse seg 
mennesker, men fortsatt ikke smitter lett 
mellom mennesker (betydelig pandemirisiko) 

6 Pandemi Økende og vedvarende smitte i den generelle 
befolkningen 

Postpandemi (etter pandemien) 

Mål for innsats under ulike pandemifaser 

Prioriterte satsingsområder variere med pandemiens faser: 
 

 Fase 1-3 intrapandemisk periode: Planlegge og oppdatere 
beredskapsplanen/pandemiplanen 

 Fase 4-5 prepandemisk årvåkenhetsperiode: Begrense spredningen 
av det nye viruset i Norge gjennom smitteoppsporing, behandling og 
isolering av smittede personer og av personer som disse pasientene 
har vært i kontakt med (nærkontakter) 

 Fase 6 pandemisk fase: Minske pandemiens effekt (sykelighet og død), 
særlig i forhold til risikogrupper 

o forebyggende behandling (profylakse) 
o medisinsk behandling av sykdommen og dens komplikasjoner 
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Noen scenarier og tall 
 

Moderat pandemi: 30% smittet 
Ved det mest sannsynlige scenariet forventer vi at  
- 30% av hele befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år 
- 15% av befolkningen blir syke og sengeliggende 
- 4 - 5% vil være syke og sengeliggende samtidig når epidemien er på sitt 

verste 
- overdødelighet anslås til 0,1 - 0,4% av de syke 
 
På landsbasis vil omkring 700 000 blir syke i løpet av perioden og vi kan 
forvente 700 - 3.000 ekstra dødsfall i forhold til en normal vintersesong. 
 

Katastrofal pandemi: 50% smittet 
Men vi må også være forberedt på det verste scenariet i pandemiplanleggingen, 
selv om dette scenariet er mindre sannsynlig.  
- 50% av befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år 
- 25% av befolkningen blir syke og sengeliggende 
- Ca. 8% vil være syke og sengeliggende med influensa samtidig når 

pandemien er på sitt verste 
- overdødelighet anslås til 0,4 - 1,1 % av de syke 
 
På landsbasis vil 1,2 millioner vil bli syke i løpet av perioden og det vil bli 
5.000 – 13.000 ekstra dødsfall i forhold til en normal vintersesong. 
 
Det kan være betydelige forskjeller geografisk. Innen visse miljøer kan en 
langt høyere andel være syke samtidig. I en liten kommune er det stor sjanse 
for at personell innenfor en hel sektor blir syke samtidig. Det er derfor viktig å 
gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til dette. Det kan også bli aktuelt 
for større kommuner å bistå nabokommuner og mindre kommuner i slike 
situasjoner. 

Mulige pandemiscenarier i Fauske kommune 
Det er umulig å forutsi hvordan en pandemi vil utvikle seg. Ut fra scenariene 
for moderat pandemi og katastrofal pandemi vil Fauske kommune (10.000 
innbyggere) kunne bli rammet slik: 
 
Pandemiomfang Innbyggere 

rammet 
Moderat pandemi  
Antall personer smittet (30%) Ca. 3000 
Antall syke/sengeliggende (15%) Ca. 1500 
Overdødelighet (0,1 - 0,4%) 10- 40 personer 
Katastrofal pandemi  
Antall personer smittet (50%) Ca. 5000 
Antall syke/sengeliggende (25%) Ca. 2500 
Overdødelighet (0,4 - 1,1%) 40 - 110 personer 
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Ikke alle vil bli syke på en gang. Sykdommen vil kunne komme i flere bølger 
over noen måneder. Den andre bølgen er ofte sterkest. En bølge vil vare en 
del uker, men hver enkelt person vil som oftest bare være syk en ukes tid. 
Hvis mange på en arbeidsplass blir syke samtidig kan det lamme 
virksomheten.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse av mulige konsekvenser for Fauske 
kommune vurdert ut fra kommunestørrelsen 

 
Kommunestørrelse Mellomstor kommune 
Antall innbyggere Ca. 10 000 innb. 
Stor variasjon i pandemiens lokale 
innvirkning 

Hele befolkningen i samme fase av pandemien 

Mobilisering og organisering av 
helsepersonell 

Reell mulighet for at store deler av helsesektoren 
kan bli syke samtidig 
Planlegge nabokommunehjelp, nødvendig å ha 
inngått avtaler før en pandemi har utviklet seg.  
Koordinerende kriseledelse 

Samfunnskritiske tjenester, jfr. kap. 7 Stor sårbarhet. Få nøkkelpersoner. Gjøre avtaler 
om nabokommunehjelp 

Mottak, diagnose og pleie av pasienter i 
kommunen 

Reservemottak må planlegges for aktiv behandling. 
Hjemmetjenesten må styrkes betydelig for et stort 
antall syke, og avansert pleie. 
Koordinerende lege 

Kapasitet Planlegg ut fra verstefall-scenariet. 
Verstefall-scenariet: 8% av befolkningen 
syke på samme tid 

10.000 innbyggere: 800 syke 

Samordning med sykehus. 
Utskrivelser/innleggelser 

Kommuneoverlege må ha 
 Kontakt med fastlegene, 

sykehjem/reservemottak og sykehus 
 Plassoversikt 
 Pleiebehovrapport 
 Komplikasjoner 
 Kriterier for bruk av sykehus 

(Folkehelseinstituttets) 
 Klare rapporteringslinjer.  

Legemidler og medisinsk utstyr Prioriteringer etter nasjonale retningslinjer. 
Planer for mottak, lagring og organisering av 
utsendelse/ 
distribusjon til vaksineenhetene. 
Plan for organisering av en massevaksinasjon. 
Ansvarlig Ledende Helsesøster 

Smittevern-tiltak/ Beskyttelsesutstyr 
Ansvarlig kommuneoverlege 

Informasjons-innhenting:  
Nasjonale retningslinjer og logistikk. 
Plan for mottak, lagring og utlevering/distribusjon. 
Retningslinjer for bruk av beskyttelsesutstyr. 
Informasjon om smitteverntiltak til ansatte og 
befolkningen. 

Mobilisering og organisering av helsepersonell 

Kommunehelsetjenesten vil få stor belastning under en pandemi. I tillegg til 
vesentlig økt press på primærhelsetjenesten, vil denne ha redusert 
bemanning grunnet sykdom. Det vil også være behov for ekstraordinær 
innsats, blant annet til massevaksinering. Sykelighet, dødelighet og 
prioriteringsproblemer vil øke. Pandemien vil ramme faste brukere av pleie- 
og omsorgstjenesten, tilføre nye brukere og ramme personalet. Kommunene 
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må sikre en metode for å utnytte all tilgjengelig personellressurs. Helse- og 
omsorgstjenesten skal så langt råd er opprettholde ”normal” drift i en 
pandemisituasjon.  
 
Kommunehelsetjenesten må organisere sitt helsepersonell slik at man best 
mulig kan mobilisere, bevare og styrke arbeidsstokken. Det må kartlegges 
hvilke ekstraressurser som finnes på personellsiden (både helsepersonell og 
øvrig personell), dette må hver enhet sørge for/ha oversikt over. Det bør 
fortrinnsvis være autorisert helsepersonell, men annet personell vil også 
kunne tas inn som medhjelpere. Det vil være et arbeidsgiveransvar å sikre at 
forsvarlighetskravet ivaretas, og at personellet bare settes til å utføre 
oppgaver som vedkommende er kvalifisert for, under nødvendig overoppsyn 
av kompetent personell. Det kan bli aktuelt å bruke deltidsansatte i full stilling, 
trekke inn vikarer, rekruttere pensjonerte helsearbeidere og studenter for å 
øke kapasiteten, jf. helsepersonelloven. Det kan bli økt behov for tjenester 
som hjemmehjelp og hjemmesykepleie, samtidig som man må regne med 
sykdom også innen disse gruppene.  
 
Kommuneoverlegen/kommunen kan rekvirere Fredsinnsatsgruppe (FIG) fra 
nærmeste sivilforsvarskrets. SHdir har inngått en intensjonsavtale med Røde 
Kors som kan legges 

til grunn også ved en eventuell pandemi. Kommunen kan etter samråd 
med Røde Kors lokalkontor beskrive i planen hvordan dette skal følges 
opp. Se vedlegg til denne planen. 

Kriseteam 
Alle enheter i kommunen skal ha en lokal beredskapsplan. Enhetens 
beredskapsplan skal bygge på kommunens pandemiplan. Ved kriser som har 
et slikt omfang at kommunens kriseberedskapsplan er iverksatt, som ved en 
pandemi, skal personell fra ulike enheter og faggrupper, i henhold til egen 
liste, innkalles/beordres. Varsling skjer i henhold til kommunens plan for 
kriseledelse. 
 
Kommunens ansvar i denne sammenheng er å sikre nødvendige og gode 
tiltak for psykososial omsorg for pasienter og pårørende. De kommunale 
psykososiale kriseteamene skal være i beredskap. 
  
Belastningen på de kommunale kriseteamene vil bli stor under en pandemi. 
I tillegg til vesentlig økt etterspørsel etter tjenestene vil de også kunne få 
redusert bemanning grunnet sykdom. Det kan vurderes hvordan de frivillige 
organisasjonene kan bidra i dette arbeidet. 

Mulige konsekvenser for den enkelte kommune vurdert ut fra 
kommunestørrelsen 

I små og delvis for de mellomstore kommuner er det en reell mulighet at en 
hel sektor kan bli syk samtidig. Det kan bli aktuelt for slike kommuner å få 
bistand fra nabokommuner og større kommuner i slike situasjoner. Det bør 
gjøres avtale om dette før en pandemi har utviklet seg. 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64
http://www.sivilforsvaret.no/Om-Sivilforsvaret/Organisering/
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For Fauske kommune vil det være særlig aktuelt å søke et samarbeid med 
Bodø. 
 
Smittevernlovens § 7-1, sjette ledd hjemler dette: Kommunens myndighet 

etter denne lov kan delegeres etter reglene i kommuneloven til et 
interkommunalt organ eller til en annen kommune.  

Samfunnskritiske tjenester 

Den kommunale planen skal omfatte tiltak for å sikre samfunnskritiske 
tjenester i samfunnet i en situasjon der nøkkelpersoner og store deler av 
arbeidsstokken er fraværende på grunn av sykdom. Samfunnskritiske 
tjenester kan i tillegg til helsetjenesten for eksempel være apotek, 
strømforsyning, vannforsyning, renovasjon, offentlig transport, mattransport, 
telekommunikasjon, personell i brann- og redningstjeneste, politi, tolletat, 
personer som arbeider med mattrygghet, kontrollører ved innreise fra 
pandemiland, sikkerhet i industrien (inklusive offshorevirksomhet), Forsvaret, 
Sivilforsvaret og humanitære hjelpeorganisasjoner. Se Fauske kommunes 
beredskapsplan. 
 

 Barnehager og skoler vil være blant de viktigste steder for spredning 
av smitte ved en pandemi. Det vil derfor være særlig viktig for 
kommunene å planlegge tiltak for å redusere denne risikoen.  

 
 Det samme gjelder for alle steder/aktiviteter hvor mange mennesker 

samles, så som idrettsanlegg og andre arenaer for kultur- og 
fritidsaktiviteter. 

 
For å sikre at samfunnskritiske tjenester opprettholdes best 
mulig under en pandemi anbefales følgende: 
  
 Kommuneoverlege har ansvar for konkrete retningslinjer for å redusere 

smitterisiko, for eksempel være rådgivende organ for stenging av 
barnehager, skoler og andre undervisningsinstitusjoner, kinoer og andre 
steder der mange samles, hvis dette anses hensiktsmessig. 

 Eksisterende kriseledelse og kommandolinjer skal håndtere den aktuelle 
situasjonen 

 Kommunen blir meget sentral i forhold til å informere befolkningen. 
Informasjon må være tydelig, enhetlig og konkret. Det anbefales at kun 
kriseledelsen eller den som kriseledelsen utpeker uttaler seg.   

 Kommunen må kontinuerlig vurdere hygienisk standard i en situasjon der 
for eksempel vedlikehold og renhold ikke utføres forskriftsmessig 

 Det anbefales at det gjennomføres beredskapsøvelser i forhold til 
pandemisk influensa 

Mulige konsekvenser for Fauske kommune: 
En rekke viktige samfunnsfunksjoner styres og påvirkes av ulike organer i 
regionene omkring de store byene. Dette gjelder for eksempel 
energiforsyning, vannforsyning, renovasjon, transport og lignende. I praksis 

https://lovdata.no/NL/lov/1994-08-05-55/§7-1
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vil dette kreve nær kontakt og samkjøring mellom byene og de omliggende, 
mindre kommuner.  
 
I en krisesituasjon vil statlige myndigheter kunne overstyre kommuneledelsen 
og sørge for at for eksempel fagfolk fra vannverket i en kommune trår til i en 
annen kommune dersom fagfolkene der er syke. 

 

Mottak, diagnostisering, behandling og pleie av pasienter 

Det må tas høyde for at sykehusene øker antall utskrivninger for å frigjøre 
plasser og ressurser for mottak av pasienter med influensa. Kommunen bør 
utrede hvorvidt ressurser kan frigjøres på kommunale institusjoner innen 
helse- og omsorgstjenesten og samtidig vurdere bruk av andre typer lokaler 
for ivaretakelse av syke og pleietrengende. Det er viktig at det undersøkes 
om det finnes hensiktsmessige lokaler i kommunen, og at et slikt 
reservemottak planlegges før en pandemi har utviklet seg, og at det er 
definert i planen. 
 
Kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret for å omorganisere de 
lokale legekontor/legevakt.  
 
Dersom det skulle komme til tilstander der pasienter må isoleres pga. 
smittsomme sykdommer, vil Moveien kunne fungere som isolat. 
Kommuneoverlege har myndighet til å  
frigjøre bygget for syke/smittede. I denne prosessen flyttes inneliggende 
pasienter ved Moveien til Helsetunet der det etableres dobbeltrom. 
 
Moveien er et sentralt, frittstående bygg med uavhengig ventilasjonsanlegg, 
hensiktsmessig innredning og utrustning samt mulighet for rask tillaging av 
provisorisk sluse.  
 

Forslag til organisering: 
 

 Førstekontakt på telefon  
o Tilstrekkelig telefonkapasitet  
o Informasjon til befolkningen så de vet hvor de skal ringe 
o Betjent av opplært personell (sykepleier) 
o Delegert myndighet av kommuneoverlege 
o Klare prosedyrer 

 
 Triage/sortering per telefon:  

o Trenger ikke legevurdering, kan behandles hjemme og får for eksempel 
Tamiflu straks  

o Trenger undersøkelse av lege eller sykepleier ved konsultasjon eller 
sykebesøk  

o Informasjon om oppfølgingskontakt 
o Informasjon om smitteverntiltak, beskyttelsesutstyr 
o Evt. vurdering av nærkontakter 
o Kartlegge behov for hjelp/pleie 
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Hendelser som fordrer straks vurderinger, Hjemmebaserte tjenester 
og institusjon: 

 Det gjennomføres en fortløpende vurdering av kommuneoverlege ut i fra 
pandemiens art. 

 

Mulige konsekvenser for den enkelte kommune vurdert ut fra 
kommunestørrelsen 

Svakheter som blir stående mest tydelig, er manglende beredskap for å ta hånd om 
pasienter i et svært høyt antall. Det er lite eller ingen bufferkapasitet i sengeplasser i 
institusjonen(e) i kommunene. Disponering av serviceareal i kommunale 
institusjoner, lokaler som ved normaldrift brukes til avlastningsplasser, fysikalsk 
institutt, møterom og kontorer osv. kan bli aktuelt å ta i bruk. Mangel på senger kan 
bli et problem. Utfordringen ved å stå med ansvar for svært mange dårlige pasienter 
er ofte ikke tatt høyde for i kommunens beredskapsplan. 

 
Muligheter: Økt hjemmebasert hjelp. Utvidet grad av ambulerende tjeneste 
kan styres via helse - og omsorgstjenesten. For prioritering av innsatsen kan 
det brukes en lege som rådgiver/koordinator. For utøvelse av tjenestene 
trengs personell som behersker blant annet intravenøs infusjon og subkutan 
injeksjon (syke- og vernepleiere) i tillegg til vanlig pleie og vurdering av 
allmennmedisinsk situasjon (erfarne hjelpepleiere og sykepleiere). 

Samordning med spesialisthelsetjenesten 
 

Samordningen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten blir 
helt sentral i en pandemisituasjon og må avklares lokalt ut fra lokale forhold. 
Sykehusene vil ha behov for  
å prioritere strengere ved innleggelser og eventuell vurdere flere pasienter 
poliklinisk. Samtidig må en forvente at pasienter blir utskrevet raskt. 
Kommunehelsetjenesten må sammen med spesialisthelsetjenesten vurdere 
alternative måter å utnytte knappe helseressurser på, for eksempel 
intermediærtilbud i grenseland mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste må diskuteres. Det bør vurderes om det bør være egne 
mottak for pasienter med antatt smittefarlig sykdom, og det må vurderes å 
opprette en triage/sorteringsenhet utenfor sykehuset for å forhindre at disse 
pasientene kommer til det ordinære mottaket. Folkehelseinstituttet bør 
utarbeide kriterier for hvilke pasienter som skal overføres fra 
kommunehelsetjenesten til sykehus.  
 
En samhandlingsgruppe der lokalsykehuset og kommunene organiserer sitt 
samarbeid bør etableres. Der det finnes eksisterende samarbeidsorganer vil 
en utvidelse av mandatet i beredskapssituasjoner være naturlig. Som for 
eksempel kommuneoverlegeforum i Salten. 
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Momentliste for samhandlingsorgan – kommuner og 
spesialisthelsetjeneste 

Utskrivelse fra sykehus:  
 Felles enighet om hvilke pasientkategorier som kan utskrives 
 Standard utskrivingsformular  
 Gradering av pleiebehov ved utskrivelse  
 Oppdatert plassoversikt i kommunen  

o Sykehjem  
o Eventuelle ekstra-/nød plasser 
o Hoteller 
o Feltsykehus  

 Koordinatordeltakelse fra kommune 

 Pleie og behandle syke og døende 

Organisering av Familiesenter og legekontorer 
- Omprioritere arbeidet 
- Vaksinasjon skal hovedsakelig skje på Familiesenteret 
- Omorganisere kontorer. Eget legekontor stenges og brukes til pandemisyke. 

Eventuelt fysioterapi inngang der det deles av mot ordinært legekontor 
(Fauske legesenter).  
  

Varsling, innkalling, møtested for ekstra personell 
Kriseledelsen har myndighet til å omdisponere personell og bruke disponible 
ressurser. Det vil bli behov for å utvide deltidsstillinger og utvide til 12 timers skift  
(jfr. Arbeidsmiljøloven § 10-6 Overtid og § 10-12 Unntak).  
Enhetsledere blir ansvarlige for å ha oversikt og innkalle personell.  
 
Det vil være et arbeidsgiveransvar å sikre at forsvarlighetskravet ivaretas, og at 
personellet bare settes til å utføre oppgaver som vedkommende er kvalifisert for, 
under nødvendig overoppsyn av autorisert personell. Det kan bli aktuelt å rekruttere 
pensjonerte helsearbeidere og frivillige organisasjoner for å øke kapasiteten i forhold 
til pleie- og omsorgsoppgaver og massevaksinasjon 
 

Frigjøring av plasser til heldøgns pleie- og omsorg 
Sykehjemmet må tilstrebe å øke kapasiteten ved å legge 2 pasienter på hvert 
rom og omdisponere andre rom. Ved behov utover dette vurdere å benytte 
forhåndsrekvirerte overnattingsbedrifter som Fauske Hotell. 

Anbringelse av døde 
Så langt kapasiteten rekker utnyttes kapasiteten på Fauske Helsetun, og i 
eksisterende bårerom ved Fauske kirke. Ut fra behovet vil kommunens 
kriseledelse ta stilling til hvilke kommunale lokaler som skal innredes til 
provisorisk bruk for formålet. En mulighet er å høre med begravelsesbyrå. 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/§10-6
https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/§10-12
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Legemidler og nødvendig medisinsk utstyr 

Antiviralia/legemidler til behandling av influensa 
 

I tidlige faser av en pandemi vil vaksine mot det spesifikke pandemiviruset 
antakelig ikke være tilgjengelig. Antivirale legemidler/legemidler til behandling 
av influensa vil da være et hjelpemiddel til å redusere omfang og 
alvorlighetsgrad av influensasykdommen.  
 
Legemidlet oseltamivir (Tamiflu) skal bare benyttes til behandling av påvist 
influensasyke og evt. til profylaktisk (forebyggende) behandling av 
helsepersonell som har direkte kontakt med influensasyke pasienter. 
  
Adamantanene (rimantadin, amantadin) kan anskaffes til 
profylaktisk/forebyggende bruk. 

 
Alt personell i smitteutsatte/smittetruede kommuner bør tilbys antiviral 
profylakse/forebyggende legemiddel dersom det er å oppdrive.  
 
Begrunnelsen er at en velfungerende helse- og omsorgstjeneste i 
kommunen vil være av avgjørende betydning for å kunne ivareta et stort 
antall syke utenfor sykehus. 
 
Norge har bygget opp et nasjonalt lager av antiviralia. Ved utdeling av 
antiviralia skal kommunen følge sentrale myndigheters retningslinjer for hvem 
som skal prioriteres. Det forutsettes at kommunen samrår seg med lokale 
apotek når plan for lokal transport og utlevering utarbeides. 

 
Tidsfaktoren vil være kritisk for planlegging av distribusjonen. Oseltamivir 
virker ved å hemme virusreplikasjonen1 i cellene og denne virusreplikasjonen 
er størst i begynnelsen av infeksjonen. Legemiddelet har best effekt når 
behandling påbegynnes innen seks timer etter symptomdebut. Det er ikke 
dokumentert effekt når behandling påbegynnes mer enn 48 timer etter 
symptomdebut.  
 
Primært planlegges det at det ordinære distribusjonsapparatet for legemidler 
skal benyttes: 
 
 Relevante medikamenter vil bli utlevert fra apotek etter resept 
 Fra det tidspunkt pandemitiltak iverksettes, vil oseltamivir og 

rimantadin ekspederes kostnadsfritt til publikum, i samsvar med 
retningslinjer gitt av Hdir 

 Skulle kapasiteten for individuell ekspedisjon av resepter på 
”pandemimedisin” ved apotekene overskrides, vil det måtte opprettes 
egne utleveringspunkter for antiviralia. Distribusjon av antiviralia vil da 
skje slik:     

                                                                 
1 Prosessen der DNA/arvestoffet kopieres, nødvendig for at virus skal kunne dele seg og infeksjonen bre seg. 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/tamiflu-roche-564404
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o Fra legemiddelgrossist til apotek til utdelingspunkt til sluttbruker. 

Den enkelte kommune må, i samråd med lokale apotek, planlegge 
lokal transport og utlevering. 

 
Under en pandemi vil det også bli økt behov for medisinsk utstyr og 
forbruksmateriell som munnbind, åndedrettsvern, beskyttelsesfrakk, visir og 
hansker. Slike lagre bør ikke etableres lokalt i hver enkelt kommune i 
intrapandemisk fase (fase 1 – 2), men må vurderes oppbygd i pandemisk 
årvåkenhetsfase (fase 3 – 5).  
 

Vaksine 
 Kommunen må sende oversikt over hvor mange personer som tilhører 

de forskjellige prioriteringsgruppene til FHI så snart som mulig etter at 
WHO har erklært at det foreligger en pandemi. Fauskes 
prioriteringsliste ser omtrent slik ut:  

 
Prioritering av målgrupper for vaksine 
 
Prioritet Målgruppe  
1. Smitteutsatt personell i helsetjenesten  
2. Voksne og barn med økt risiko for komplikasjoner 

- med alvorlige luftveissykdommer 
- med kroniske hjerte-/karsykdommer 
- med nedsatt infeksjonsforsvar 
- med diabetes 
- beboere på alders- og sykehjem 

 

3. Barn i alder 6-24 måneder  
4. Gravide  
5. Utvalgt nøkkelpersonell  
6. Annet helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt  
7. Frivillige pleiere innen pleie- og omsorgstjenesten og 

andre med pasientkontakt 
 

8. Barn i barnehage og barnehagepersonale  
9. Barn i grunnskolene og videregående skole og 

skolenes personale. 
 

10. Sjåfører og andre med kundekontakt i 
kollektivtransport (drosje) 

 

11. Personell i servicenæring med stor publikumskontakt  
12. Alle andre     

 
 
https://www.healthplexus.net/article/pros-and-cons-vaccinating-healthcare-workers  
 

 Hvis vaksinene kommer til landet i flere omganger, vil kommunene motta 
vaksinene i flere omganger. Vaksinene vil da bli sendt ut i henhold til de 
prioriteringer som er gjort i forhold til hvem som må ha vaksine først.  

 Vaksine vil normalt mottas ved Familiesenteret. Vaksine skal oppbevares i   
      kjølerom ved Fauske helsestasjon.       

https://www.healthplexus.net/article/pros-and-cons-vaccinating-healthcare-workers
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 Vaksinasjonssted vil normalt være Fauske helsestasjon. Eventuelt i 
kommunestyresalen på Administrasjonsbygget.  

 Det bør foreligge planer for vaksinasjon av personer som på 
egenhånd ikke klarer å komme seg til vaksinasjonsstedet, for 
eksempel ved bruk av helsepersonell i hjemmetjenesten  

 Dersom det skal benyttes vaksinatører som ikke til vanlig håndterer 
vaksiner, må disse oppdateres på Influensavaksine – veileder for 
helsepersonell og ”Beredskap ved allergiske reaksjoner” med klare 
retningslinjer for hvilke situasjoner det ikke skal vaksineres 
(kontraindikasjoner) og hva man skal gjøre ved reaksjoner / problemer.  

 Eget registreringsskjema skal benyttes der de som skal vaksineres fyller ut 
med personalia og medisinske opplysninger. Vaksinatørene går gjennom 
disse svarene og hvis vaksinatøren etter en vurdering er i tvil om 
vedkommende skal ha vaksine, skal vaksinatør ta kontakt med 
kommuneoverlege som skal vurdere om vedkommende skal vaksineres ut i 
fra en medisinsk vurdering  

 Ved bruk av en vaksine i en pandemisituasjon vil kunnskap om mulige 
reaksjoner på vaksinen være begrenset. Det vil derfor være viktig å ha en 
overvåking av alvorlige uønskede hendelser, slik at mulig utilsiktet effekt 
av vaksinen blir oppdaget. Alvorlige uønskede hendelser er hendelser som 
fører til sykehusinnleggelse, død eller gir langvarig nedsatt funksjon eller 
varig mén. FHI vil utarbeide et standardisert meldeskjema. Uønskede 
hendelser skal meldes skriftlig til FHI. Utarbeiding av lokale planer for 
mottak, lagring, utlevering og bruk av legemidler og utstyr må bygge på de 
forhold som er beskrevet i den nasjonale planen. 

 

Smitteverntiltak inklusive bruk av beskyttelsesutstyr 
 

 
I sykehjem bør pasienter flyttes slik at man følger prinsippene for 
dråpesmitteisolering. Her bør man tenke på enkeltrom, egne fløyer/avdelinger 
for influensapasienter, eventuell kohortisolering; jf. Isoleringsveilederen utgitt 
av FHI i 2004. 

 
Helsepersonell som ikke har gjennomgått den nye influensaen, vil måtte 
beskytte seg mot dråpesmitte. Smittefrakk, hansker og munnbind vil være 
nødvendig, men etterspørselen etter disse vil øke enormt i en 
pandemisituasjon. Beredskapslager for slikt utstyr bør opprettes.  
 
Fordi ikke alle smittsomme influensapasienter har tydelige symptomer, er det 
svært viktig å følge de infeksjonsforebyggende standardtiltakene ved all 
pasientkontakt i helsetjenesten. 

Blant disse er det særlig viktig å understreke: 
 

 nøye håndvask og gjerne hånddesinfeksjon med 
alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.  

 hansker ved kontakt med slimhinner og kroppsvæsker og kontaminert 
materiale  

http://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/influensavaksinasjon---veileder-for/
http://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/influensavaksinasjon---veileder-for/
http://lvh.no/naar_det_haster/sirkulasjonssvikt/anafylaktisk_sjokk
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/isolereringsveilederen.pdf
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 beskyttelsesfrakk og visir ved fare for sprut av biologisk materiale 
 
Helsearbeidere som har kontakt med smittsomme influensapasienter, 
skal beskytte egne luftveier:  
 Kirurgisk munnbind av god kvalitet brukes ved kortvarig eksponering 

(dvs nærkontakt med sikker eller sannsynlig smitteførende pasient i 
omkring 1 m avstand), inntil 20 minutter  

Opplæring og gjennomføring av øvelser 

At planen er kjent og innarbeidet i alle kommunens ledd, er en forutsetning for 
at det virkelig skal bli en effektiv kraftsamling når planen utløses. Planen 
legges ut på Risk Manager og evalueres en gang pr år. 

 
Eksempler på tiltak kan være:  

 Planen tas inn i introduksjonspakken ved nytilsetting av kommunale 
ledere og leger 

 Ledere for kommunens fagenheter skal gjennomføre øvelser med slikt 
innhold, omfang og hyppighet at enhetens kompetanse utvikles og 
vedlikeholdes slik at enheten skal være i stand til å løse de oppgaver 
den kan bli stilt ovenfor 

 Årlig beredskapsøvelse med bred deltagelse fra aktuelle enheter og 
samarbeidspartnere i regi av beredskapsleder i Fauske kommune. 

Oppfølging og oppdatering av planen i forhold til nasjonale råd og 
nye myndighetskrav  
Ajourført plan må være tilgjengelig på kommunens nettside under Risk. 
Enhver endring skal godkjennes av kommuneoverlegen. Denne har også 
ansvar for å holde planen oppdatert. Planen skal gjennomgås og oppdateres 
ved behov og minst en gang i året. 
 

Andre forhold – omsorgstiltak andre målgrupper 
o Kommunens planer skal være i tråd med nasjonale føringer.    
o Det bør også lages egne beredskapstiltak for å ivareta omsorgen for:  

 Barn til syke foreldre  
 Barn til personell som beordres til ekstraordinære tjenester 
 Omsorg overfor eldre og andre pleietrengende hvor det ordinære 

omsorgsapparatet blir slått ut  
 Ivaretakelse av andre syke som ikke kan legges inn på sykehus 

pga. plassmangel 
 Ivaretakelse av andre syke som skrives raskere ut enn normalt pga 

plassmangel på sykehus 
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Viktige telefonnumre 
Fauske kommunes telefonliste ligger oppdatert på www.Fauske.kommune.no > Kontakt oss. 
Telefonlista tas derfor ikke inn i denne pandemiplanen. 
 

Referanser 
 Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredska
psplan_pandemisk_influensa_231014.pdf  
 
Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak 
http://www.fhi.no/publ/2016/planveileder-for-massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa-i-kommuner-
og-hel/  
 
 
Preperdness  comic book - http://www.kingcounty.gov/depts/health/emergency-
preparedness/preparing-yourself/pandemic-flu/comic.aspx  
 

i En allmennfarlig smittsom sykdom er definert som en sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre 

hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som 

 vanligvis fører til langvarig behandling, evt. sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller 
rekonvalesens, eller 

 kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller 

 utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling 
for den. 

 

                                                                 

http://isiteproduction.blob.core.windows.net/www-saltdal-home-nsf/2433781114-telefonliste_november_2017/$FILE/telefonliste_november_2017.pdf
http://www.saltdal.kommune.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
http://www.fhi.no/publ/2016/planveileder-for-massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa-i-kommuner-og-hel/
http://www.fhi.no/publ/2016/planveileder-for-massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa-i-kommuner-og-hel/
http://www.kingcounty.gov/depts/health/emergency-preparedness/preparing-yourself/pandemic-flu/comic.aspx
http://www.kingcounty.gov/depts/health/emergency-preparedness/preparing-yourself/pandemic-flu/comic.aspx
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/lovverk-og-smittevern/
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Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i Salten» som 
vertskommune. 

 
Vedlegg: 
09.05.2018 Prosjektplan 3-arig prosjekt ettervernsteam rus-psykiatri 1381043 

09.05.2018 Resultat prosjektarbeid i salten 1381044 
 
Sammendrag: 
Prosjektet «samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri» er initiert av Salten Regionråd, 
og ble startet opp høsten 2016. Prosjektet har blitt ledet av Lena Breivik prosjektleder ved Helse- og 
omsorgsavdelingen i Bodø koimmune. 
Prosjektgruppen har vært sammensatt av representanter fra de 9 Salten-kommunene. For Fauske 
kommune Enhetsleder Helse. Prosjektgruppens arbeid er presentert i en egen rapport. 
 
 
Saksopplysninger: 
Intensjonen med prosjektet var å se på løsninger og muligheter for interkommunalt samarbeid for feltet 
rus og psykiatri, herunder KAD (kommunal akutt døgntilbud) og ettervern i kommunene, som ble 
lovpålagt fra 01.01.2017. Det ble tidlig klart at kommunene hadde et ønske om å opprettholde KAD 
tilbud i egen kommune. 
 
Alle kommunene i prosjektet uttrykker at ettervern ikke er tilfredsstillende i deres kommune. Brukere 
blir plassert i belastende områder. Det mangler rammebetingelser. De fleste kommunene mangler 
bemannede ettervernsboliger til målgruppen som sliter med psykiske helse og rusproblematikk. Mange 
forteller om slitne medarbeidere på grunn av manglende tilbud. Det er især ROP-pasientene som 



kommer dårlig ut. 
 
Representantene fra kommunene gir klart uttrykk for at det vil bli vanskelig å få deres brukere til å 
benytte seg av etterverns bolig i en annen kommune. Konklusjonen er at de fleste brukerne har best av 
å få bistand der de bor. Imidlertid ser man utfordringen ved å kunne gi tett nok bistand i en etterverns 
fase etter utskriving fra for eksempel fengsel og rusklinikk. Dette gjelder spesielt de brukere/pasienter 
som er ressurskrevende, og har en utfordrende atferdsproblematikk hvor det er vanskelig for det lokale 
hjelpeapparatet å komme i posisjon for å kunne yte best mulig bistand i en kritisk fase etter utskrivning. 
Dette kan for eksempel være: 
 

· Tett oppfølging i hjemmet, hverdagsmestring,  
· Samhandling med spesialisthelsetjenesten, hjelp til å finne egnet bolig, kontakt med 

tildelingskontor, NAV, hjemmetjenesten, fastlegen m.m. 
· Samarbeide og veilede kommunens ansatte 

 
Sluttrapport for prosjektet konkluderer med at et ambulant etterverns team for rus og psykisk helse kan 
være en viktig og god hjelp for brukere i en kritisk overgangsperiode. 
Inklusjonskriteriet er: Personer innen målgruppen som ikke blir godt ivaretatt i dag, da de er for 
ressurskrevende for den allerede eksisterende tjenesten. Det ønskes ikke fokus på diagnoser. 
Prosjektgruppen anbefaler at Fauske kommune som et naturlig sted for lokalisering. 
Se vedlagte dokumenter for ufyllende opplysninger og budsjett for prosjektperioden: 
 

1. Samhandling for kommunalt ettervern rus og psykiatri  
2. Ettervernsteam rus og psykisk helse i Salten 

 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Saksbehandler ser på dette prosjektet som en styrke for befolkningen i Fauske kommunne, og for den 
lokale tjenesten innenfor rusk og psykiskhelse. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. FORORD 

 

Prosjektet med å beskrive «Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri» er initiert 
av Salten Regionråd. 

Det ble på denne bakgrunn opprettet en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra de ulike 
Salten-kommunene. Prosjektet ble ledet av Lena Breivik, leder av Oppfølgingstjenesten psykisk helse 
og rus i Bodø kommune. Prosjektgruppens arbeid ble presentert i en egen rapport («Samhandling for 
kommunalt ettervern Rus og Psykiatri – Et samarbeidsprosjekt mellom Salten Regionråd og 
kommunene i Salten»).  

En samlet prosjektgruppe står bak vurderingene og anbefalingene. 

Rapporten beskriver og kartlegger de områdene en interkommunal samhandling bør omhandle og 
arbeidsgruppen kom med en faglig fundert anbefaling. 

Da Salten Regionråd godkjente rapporten ba de samtidig om at det skulle skrives en plan som 
beskriver oppstart av et interkommunalt ettervernsteam i Salten. 

 

2. MANDATET OG FORSTÅELSEN AV DET 

 

2.1  Bakgrunn og vedtak 
 

• Møteprotokoll Salten Regionråd 5. juni 2015 
SR-sak 22/15 Godkjenning av prosjektplan: Samhandling for kommunalt ettervern rus og 
psykiatri. 

Enstemmig vedtak: Salten Regionråd vedtar prosjektplan for å utrede og vurdere hvordan 
man kan samhandle om rus og psykiatri i kommunene i Salten. 

Midlene som er bevilget i SR-sak 33/13 trekkes tilbake som følge av manglende 
fullfinansiering og framdrift i forprosjektet. 

Midlene omdisponeres til å finansiere utredningen i henhold til prosjektplanen. 

• Møteprotokoll Salten regionråd 3. juni 2016 

SR-sak 27/16 Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri- prosjektoppstart. 

Forslag til vedtak: Salten regionråd vedtar forslag til organisering av prosjektet «Samhandling 
innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri» i henhold til saksframlegget og vedtatte 
prosjektplan. 

Prosjektleder frikjøpes fra sin ordinære jobb i Bodø kommune. 
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Prosjektet finansieres gjennom avsatte midler på inntil 300.000 kroner. Midlene belastes 
med inntil kr. 150.000 fra prosjektet «Sunnhet i Salten» og inntil 150.000 fra «SRs Irisfond». 

Medgått arbeidstid hos øvrige representanter i prosjektet belastes den enkelte kommune. 

• Møteprotokoll Salten regionråd 14. september 2017 
 
SR-SAK 46/17 «SAMHANDLING KOMMUNALT ETTERVERN INNENFOR RUS/PSYKIATRI»- 
SLUTTRAPPORT MED FORSLAG TIL FREMTIDIGE LØSNINGER. 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd slutter seg til sluttrapporten for «Samhandling innenfor kommunalt 
ettervern rus og psykiatri i Salten. 
Regionrådet ber om at det jobbes videre med sikte på etablering av et tre-årig prosjekt, 
herunder organisering, finansiering og lokalisering 

 

3. ORGANISERING 

 
Arbeidsgruppen har fått i oppdrag av Salten regionråd å se på mulig organisering av et interkommunalt 
ettervernsteam i Salten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LOKALISERING 

 

 

Vi har mye ettervern på plass i de ulike kommunene, men alle ser en mangel: Intensiv 
oppfølging av spesielt «tunge» brukere som kommer hjem etter endt opphold i institusjon eller 
fengsel. Det er vanskelig å bemanne opp da behovet endres. Vi ser for oss et interkommunalt 
team som kan jobbe i de ulike Salten-kommunene når behovet oppstår. Denne oppfølgingen 
må starte så tidlig som mulig (allerede under innleggelse i Spesialisthelsetjenesten/ fengsel). 
Prosjektgruppen har utredet mulighetene for et slikt team og vi ser for oss følgende: 

Teamsammensetning: 4 tverrfaglige stillinger (helsepersonell, sosialfaglig og egenerfaring) 

Varighet på oppfølging: 2-3 uker etter utskrivelse fra institusjon/ løslatelse fra fengsel. 

Arbeidsoppgaver: 

 ACT-aktig oppfølging i hjemmet (ambulant, hverdagsmestring).  
 Samhandling med spesialisthelsetjenesten, kommunene (bolig, hjemmetjeneste, 

tildelingskontor, fastlege m. m) og NAV. 
 Veilede kommunens ansatte. 

 

Inklusjonskriterier: Personer innen målgruppen som ikke blir godt ivaretatt i dag da de er for 
ressurskrevende (ønsker ikke fokus på diagnoser). 
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4. LOKALISERING 
 

Arbeidsgruppen har vurdert ulike kommuner som vertskommune i prosjektet, og anbefaler Fauske 
som et naturlig sted for lokalisering. Dette begrunnes først og fremst i forhold til geografi. Teamet 
skal jobbe ambulant. Det vil si være sammen med bruker, enten under innleggelse på institusjon eller 
i hjemkommunen. Med tanke på kjøretid vil det mest fornuftige kontorstedet være Fauske. På 
Fauske vil teamet ha et fagmiljø med både hjemmetjeneste, dagsenter og psykologer som jobber 
med målgruppen. Vi ønsker at teamet skal lokaliseres i nærheten av nevnte samarbeidspartnere. 
Fauske stiller seg positive til rollen som vertskommune. 

 

5. BUDSJETT OG FINANSIERING 
 

5.1  Felles strategi for samarbeid og eierstyring 

Ved styring av samarbeid og selskaper i Salten legger Saltenkommunene «Felles strategi for 
samarbeid og eierstyring» til grunn. I et av vedleggene til eierstrategien (vedlegg 3) beskrives forslag 
til finansieringsmodeller. De er delt inn i 4 ulike modeller: 

Eksklusjonskriterier: Personer som får et godt tilbud i dag. 

Henvisningsinstans: Kommunene skal selv definere hvem som skal henvise til teamet. 

Veiledning av teamet: Kommunepsykologene 

Biler: Det må leases 2 biler, en til hvert team. 

Markedsføring av teamet: Viktig at teamet blir markedsført overfor samarbeidspartnere og internt i 
kommunene. 

Organisering: Prosjekt går over 3 år med egen styringsgruppe og referansegruppe. Ønskelig med 
følgeforskning undervegs. Følgende prosjektorganisering legges til grunn for prosjektet: 

Prosjekteier:  Salten Regionråd 

Prosjektansvarlig:  Fauske kommune (vertskommunene) 

Prosjektleder:   Fauske kommune rekrutterer prosjektleder? 

Styringsgruppe:  Salten Regionråd oppnevner styringsgruppe  

Referansegruppe: Fagpersoner fra kommunene og andre relevante aktører  

Evaluering: Prosjektet må (i tillegg til følgeforskning) evalueres midtveis og ved prosjektets slutt. 
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5.2  Ekstern finansiering 

Det vil også være mulig å søke prosjektmidler fra Fylkesmannen og Helsedirektoratet. Eksempler på 
tilskuddsordninger kan være: 
 

• Kommunalt rusarbeid. Beløp: 468,6 millioner 
• Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid 
• Tilskudd til personer med sammensatte hjelpebehov. Beløp: 225 millioner 
• Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet. Beløp: 116 millioner 
• Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Tilskuddet skal bidra til at kommunene 

setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale 
forutsetninger og behov. Beløp: 365,9 millioner kroner. 

• Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene. Tilskuddet skal stimulere til 
tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering. 
Beløp: 91 millioner kroner. 

 
 

 
5.3  Budsjett 

Modell 1: 

1. Likt grunnbeløp for alle deltagende kommuner  

2. Øvrige kostnader fordelt etter innbyggertall 

Modell 2: 

Alle kostnader fordelt etter innbyggertall, men fordelt på intervallet med synkende beløp med økende 
innbyggertall som for eksempel: 

a. De første 5 000 innbyggerne, kr. 5 pr innbygger 

b. Fra innbygger 5000-10 000 kr. 4 pr innbygger 

c. Fra innbygger 10 000-20 000 kr 3 pr innbygger 

d. Fra innbygger over 20 000 kr 2 pr innbygger 

Modell 3: 

1. Likt grunnbeløp for alle deltagende kommuner 
2. Kostnader til felles avtalte tjenester fordelt etter innbyggertall 
3. Uttak av tjenester ut over «grunnpakken» betales til fulle av den enkelte kommune, inkludert 

overheadkostnader. 
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Arbeidsgruppen har stipulert de årlige kostnadene til driften av et ettervernsteam til ca. 4 millioner. 
Dette innebærer lønn til 4 stillinger, leasing av 2 biler, leie av kontor, telefon m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader
2018 2019 2020 2021 SUM

Rekruttering 20 000,00kr  -kr                    -kr                    -kr                    20 000,00kr          
Lønn 4 personer -kr               2 800 000,00kr  2 884 000,00kr  2 970 520,00kr  8 654 520,00kr     
Forventet lønnsstigning fra 1/5 3,0 % -kr               84 000,00kr        86 520,00kr        89 115,60kr        259 635,60kr        
Feriepengedifferanse 1,2 % -kr               34 608,00kr        35 646,24kr        36 715,63kr        106 969,87kr        
Pensjon arb.givers andel 12 % -kr               350 232,96kr      360 739,95kr      371 562,15kr      1 082 535,06kr     
Arb.g.avg 7,9 % -kr               258 238,44kr      265 985,59kr      273 965,16kr      798 189,18kr        
Inventar/utstyr -kr               15 000,00kr        15 000,00kr        15 000,00kr        45 000,00kr          
Kontorutgifter/rekvisita -kr               11 500,00kr        11 500,00kr        11 500,00kr        34 500,00kr          
Porto/telefon etc. -kr               20 000,00kr        20 000,00kr        20 000,00kr        60 000,00kr          
Husleie -kr               50 000,00kr        50 000,00kr        50 000,00kr        150 000,00kr        
Leasing av bil -kr               140 000,00kr      140 000,00kr      140 000,00kr      420 000,00kr        
Drivstoff etc -kr               100 000,00kr      100 000,00kr      100 000,00kr      300 000,00kr        
Diverse uforutsett -kr               136 420,60kr      30 608,22kr        1 621,47kr          168 650,29kr        
SUM 20 000,00kr  4 000 000,00kr  4 000 000,00kr  4 080 000,00kr  12 099 999,99kr  

Inntekter 2018 2019 2020 2021 SUM
Salten Regionråd 20 000,00kr  100 000,00kr      100 000,00kr      100 000,00kr      320 000,00kr        
Prosjektmidler fra Fylkesmannen -kr               1 500 000,00kr  1 500 000,00kr  1 500 000,00kr  4 500 000,00kr     
Prosjektmidler fra Helsedirektoratet -kr               1 500 000,00kr  1 500 000,00kr  1 500 000,00kr  4 500 000,00kr     
Kommunene -kr               400 000,00kr      400 000,00kr      480 000,00kr      1 280 000,00kr     
Andre eksterne midler -kr               500 000,00kr      500 000,00kr      500 000,00kr      1 500 000,00kr     

-kr               -kr                    -kr                    -kr                    -kr                       
SUM 20 000,00kr  4 000 000,00kr  4 000 000,00kr  4 080 000,00kr  12 100 000,00kr  
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6 FRAMDRIFT 
 

Arbeidsgruppen er, av Salten regionråd, utfordret på å komme med forslag til framdrift: 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

Aktivitet Frist Ansvar 
Ferdigstille prosjektplan (Organisering, Lokalisering og 
Finansiering) 

7.12.17 Lena Breivik 

Prosjektplan på høring i arbeidsgruppen 7.-14.12.17 Arbeidsgruppen 
Endre prosjektplan iht høringssvar 15.-

18.12.17 
Lena Breivik 

Oversende prosjektplan til Salten Regionråd 19.12.17 Lena Breivik 
Prosjektplan behandles i Salten Regionråd 15. 01.18 Kjersti Bye 

Pedersen 
Prosjektplan samt innstilling oversendes kommunene Januar 

2018 
Kjersti Bye 
Pedersen 

Prosjektplan og innstilling behandles i kommunene Februar og 
mars 2018 

Kommunene i 
Salten 

Prosjektmidler søkes med forbehold om godkjenning av oppstart 1.2.2018 Fauske 
kommune 

Utlysning med forbehold om godkjenning og finansiering 1.4.2018 Fauske 
kommune 

Svar fra Fylkesmannen om finansiering Mai 2018  
Oppstart August 

2018 
Fauske 
kommune 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredning og vurdering om hvordan man 
kan samhandle om rus og psykiatri i 

Salten kommune 

Samhandling for 
kommunalt 
ettervern Rus og 
Psykiatri 
Et samarbeidsprosjekt 
mellom Salten Regionråd og 
kommunene i Salten 

Lena Breivik 
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1. FORORD 

 

Prosjektet med å beskrive «Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri» er initiert 
av Salten Regionråd. 

Det ble på denne bakgrunn opprettet en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra de ulike 
Salten-kommunene. Prosjektet ble ledet av Lena Breivik, leder av Oppfølgingstjenesten psykisk helse 
og rus i Bodø kommune. Prosjektgruppens arbeid presenteres i denne rapporten. En samlet 
prosjektgruppe står bak vurderingene og anbefalingene. 

Rapporten beskriver og kartlegger de områdene en interkommunal samhandling vil omhandle og 
kommer med en faglig fundert anbefaling. 

 

2. MANDATET OG FORSTÅELSEN AV DET 

 

2.1  Bakgrunn og vedtak 
 

• Møteprotokoll Salten Regionråd 5. juni 2015 
SR-sak 22/15 Godkjenning av prosjektplan: Samhandling for kommunalt ettervern rus og 
psykiatri. 

Enstemmig vedtak: Salten Regionråd vedtar prosjektplan for å utrede og vurdere hvordan 
man kan samhandle om rus og psykiatri i kommunene i Salten. 

Midlene som er bevilget i SR-sak 33/13 trekkes tilbake som følge av manglende 
fullfinansiering og framdrift i forprosjektet. 

Midlene omdisponeres til å finansiere utredningen i henhold til prosjektplanen. 

• Møteprotokoll Salten regionråd 3. juni 2016 

SR-sak 27/16 Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri- prosjektoppstart. 

Forslag til vedtak: Salten regionråd vedtar forslag til organisering av prosjektet «Samhandling 
innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri» i henhold til saksframlegget og vedtatte 
prosjektplan. 

Prosjektleder frikjøpes fra sin ordinære jobb i Bodø kommune. 

Prosjektet finansieres gjennom avsatte midler på inntil 300.000 kroner. Midlene belastes 
med inntil kr. 150.000 fra prosjektet «Sunnhet i Salten» og inntil 150.000 fra «SRs Irisfond». 

Medgått arbeidstid hos øvrige representanter i prosjektet belastes den enkelte kommune. 
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3. BEGREPSAVKLINGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ARBEIDSPROSESS 

 

4.1  Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning. 

 

 

 

 

 

 

• Lena Breivik, Bodø kommune (leder) 
• Morten Hammer, Beiarn kommune 
• Hildegun Johnsen, Bodø kommune 
• Hilde Christine Sørensen, Fauske kommune 
• Berith Antonsen, Gildeskål kommune 
• Bente Haukås, Hamarøy kommune 
• Elisabeth Evjenth, Meløy kommune 
• Marit Nybakk, Saltdal kommune 
• Kristine Skagstad, Steigen kommune 
• Roy Larsen, Sørfold kommune 

 

ACT «Assertive Community Treatment»: En intensiv, teambasert behandlingsmodell innen psykiatrien 
som kjennetegnes av at behandlerne oppsøker pasienten i pasientens eget lokalsamfunn, etablerer 
kontakt på pasientens premisser, samt dekker ulike behov på tvers av fag og sektorer.  

Ettervern: Behandling og annen helsefaglig oppfølging etter utskriving fra institusjon. 

Fact «Flexible Assertive Community Treatment»: Fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Er utviklet 
gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen. 

KAD: Kommunale akutte døgnplasser 

LAR: Legemiddelassistert Rehabilitering  

ROP: Pasienter med sammensatte rus- og psykiatri lidelser 

Salten DPS: Salten Distriktspsykiatriske Senter 
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4.2  Gjennomføring 

Prosjektgruppen hadde oppstart 12. september 2016 og har hatt 9 arbeidsmøter. Skrivearbeid har 
vært utført av Lena Breivik mellom arbeidsmøtene. Mail har også vært benyttet som arbeidsverktøy i 
arbeidet. 

Prosjektgruppen ble satt sammen av fagpersoner fra kommunen med ulik faglig bakgrunn. Det ble 
brukt en del tid på å få en omforent forståelse av mandatet og hvordan man på best mulig måte 
skulle løse oppgaven. 

Prosjektgruppen savnet medlemmer med brukererfaring. På bakgrunn av dette har man hatt 
dokumentet til gjennomlesning av erfaringskonsulent, Odd Arild Johnsen, i privat foretak. 

Underveis i prosessen har vi, ved flere anledninger, vært i kontakt med Fylkesmannen ved Sita Grepp 
(Seniorrådgiver i Helse- og omsorgsavdelingen) og Yngve Osbakk (Seniorrådgiver i Helse- og 
omsorgsavdelingen). Vi har også samarbeidet med Salten DPS og Salten psykiatriråd. 

Prosjektleder har ved 3 anledninger lagt fram status underveis for Salten Regionråd 
(Arbeidsutvalget 3. februar og 19. mai samt Rådmannsutvalget 7. juni). Arbeidsutvalget har 
fungert som prosjektets styringsgruppe.  

Arbeidsgruppen ønsket ikke stedfortreder når medlemmene var forhindret fra å møte. Dette 
med tanke på gruppens dynamikk. 

 

5. SAMHANDLING 

 
 
Rus- og psykiatritilbudet i Salten-kommunene er per tiden organisert innad i de enkelte kommunene. 
Dette gjelder hele pasientforløpet; fra kontaktetablering, kartlegging, behandling og oppfølging/ 
ettervern. Kartlegging og behandling er koplet til andre- og tredjelinjen. Fastlege henviser til 
tverrfaglig spesialisert behandling og pasienter vurderes deretter etter behov. Behovene varierer fra 
poliklinisk behandling til døgnbehandling. Helsedirektoratet gir anbefalinger for hvordan 
samhandling innad i kommunene, samt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, bør se ut. Hva 
som skjer i praksis, og hvordan det løses i de ulike kommuner varierer. Noen har utarbeidet 
handlingsplaner, andre ikke. Samarbeid med ideelle organisasjoner og brukermedvirkning er sentralt. 
Dagens situasjon i de ni kommunene varierer svært. Noen opplever at de løser situasjonen på en 
delvis god måte, andre ikke i det hele tatt. 

Når samhandlingen i Salten-kommunene beskrives har arbeidsgruppen valgt og ikke beskrive den 
enkelte kommune. Vi har valgt å slå sammen argumentene under ett. Vi ser at de ulike kommunene 
stort sett har samme utfordringer. De største ulikhetene ser vi i forhold til de to største kommunene 
og de mindre. 
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5.1  Status i de ulike kommunene 

Salten kommunene er ulike på flere områder. Dette gjør at statusen ikke er lik, spesielt mellom de to 
største kommunene (Bodø og Fauske) og de små kommunene.  Likevel kan en se flere likhetstrekk. 
Nedenfor har arbeidsgruppen utdypet de ulike hovedområdene innenfor fagfeltet som omhandler 
rus og psykisk helse (populasjon, fag, lokalisasjon, samhandling, økonomi og personell). 

 

 
 
 
 
 
 

Boliger. Alle kommunene har utfordringer i forhold til boliger. De fleste har ønske/ planer om 
døgnbemannede boliger. 
 
Sysselsetting/ aktivitet/arbeid for målgruppen. Brukere og medarbeidere etterspør «en meningsfull 
hverdag» og «noe å stå opptil». Noen kommuner har vekstfabrikker, men rus/psykiatri er ikke målgruppen 
på disse. Det samme gjelder psykiatrisk dagsenter. Det er sjelden forenlig med aktiv rus og deltagelse på et 
dagsenter. 
 
Planverk. De fleste kommunene forteller at de mangler handlingsplaner eller at de er utgått på dato. Noen 
er under revidering. Dette fører ofte til ad-hoc løsninger som igjen gir lite kontinuitet eller forutsigbarhet. 
 
Medarbeidere som jobber med fagfeltet. Etter Opptrappingsplanen på psykisk helse ble avsluttet i 2008 
opplever flere av kommunene at de tidligere øremerkede midlene ikke lenger brukes på fagfeltet. Stillinger 
er fjernet. Antall medarbeidere på fagfeltet varierer fra 1i den minste, til 130 ansatte i den største 
kommunen. 
 
Psykolog i kommunen. Flere av kommunene har ansatt psykologer. De som ikke allerede har det, planlegger 
ansettelse. Noen av kommunene opplever vanskeligheter med rekruttering. 
 
Samhandling med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten. Alle kommunene synes de samhandler godt 
med Salten DPS. Noen få av kommunene samarbeider seg imellom på områdene barnevern, legevakt, 
kommunepsykolog og FACT-team. De fleste melder om godt samarbeid med NAV og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Tilgjengelighet. Kun en av kommunene har psykiske helsearbeidere som går i turnus i hjemmetjenesten. 
Ellers overtar den somatiske hjemmetjenesten på kveldstid.  
 
Organiseringen er ulik i de forskjellige kommunene. Rus og psykisk helse er noen steder under ulike 
avdelinger, andre er samorganisert.  
 
KAD psykisk helse og rus. De fleste kommunene har ikke opprettet egne plasser, men implementerer dem i 
de somatiske KAD-plassene. Kun en kommune har foreløpig etablert egen seng for målgruppen, en annen 
kommune har planer om det. 
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5.2  Hva er i dag til hinder for å kunne samhandle i Salten? 
 
Nedenfor har vi beskrevet områder som oppleves som problematiske ved et eventuelt samarbeid på 
tvers av kommunen i Salten. Dette er utsagn fra medarbeidere som jobber innenfor fagfeltet. 

 

5.3  Overføringsverdi til de andre kommunene 

I arbeidsgruppen ble det fokusert mye på mangler og utfordringer i kommunene. Vi ser likevel flere 
områder vi er gode på og som kan ha stor overføringsverdi til andre. Noen av kommunene fremhever 
allerede samarbeid på områder som tidligere nevnt (blant annet barnevern, legevakt, Housing First, 
Fact med mer). Andre trekker fram eksempler som gode lavterskeltilbud (uten vedtak) til de med 
lettere diagnoser og behov. Det gis omsorg, mat, sårstell til brukere i aktiv rus. Dusj og klesvask er 
også mulig i et par av kommunene.  Andre trekker fram at de har et godt rykte blant kommunens 
befolkning, det oppfattes som lett å ta kontakt ved behov. En av kommunene har ordnet det slik at 
de kan dokumentere i felles system som fastlegene. Noen opplever meget gode tilbakemeldinger fra 
samarbeidspartnere, spesielt trekkes spesialisthelsetjenesten fram. Et par av kommunene har 
kommet langt i forhold til barneansvarlig i tjenestene. Sterkt fagmiljø nevnes av noen, andre snakker 
om relasjonsbygging. En av kommunene er spesielt stolt av sine bemannede rus- og psykiatriboliger. 

Geografi: Det er store avstander i Salten. Flere av kommunene opplever at det er «Dobbelt så langt å kjøre 
fra Bodø kontra andre veien». 

Økonomi: Hvem skal betale for hva ved et samarbeid? Fordelingsnøkkel? Skal det betales en fast årlig sum 
eller kun ved bruk? 

Det mellommenneskelige: Det handler om mennesker og ikke en vare. Det kompliserer. 

Avtaler: Det må være på plass gode, beskrivende avtaler hvor ansvarsfordelingen kommer tydelig fram. 

Politikere: Å forholde seg til skiftende posisjoner er en stor utfordring for utførelse av tjenester. 
Frustrerende når fagmiljøene enes, men når det skal politisk behandles stoppes det av «lekfolk». 

Forandring: Viktig i både ledelse og blant politikere. 

It-utfordringer: I dag mangler vi gode IT-løsninger for samhandling. Teknologien finnes, men flere av 
kommunene benytter seg ikke av dem. 

Tidligere erfaringer: Flere av kommunene har dårlige erfaringer med tidligere samhandling og er derfor 
engstelig for nye forsøk. 

Storby vs. Småkommuner: Vi har ulike utfordringer noe som vanskeliggjør samhandling. 

Lokalisering: Hvor skal en evt. samhandling finne sted? Det stopper ofte når det blir snakk om lokalisering. 

Målgruppen: Noen av kommunene har for få innbyggere i denne målgruppen. Vanskelig å gi et godt tilbud 
når det er så få. 

Stedbundet: Brukerne vil hjem, de ønsker ikke å oppholde seg i en annen kommune etter for eksempel en 
utskrivelse fra sykehus. 
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Flere er blitt gode på å søke om midler til prosjekter og gjennomføring med gode resultater. En av 
småkommunene forteller at de håndterer «alt» av utfordringer. 

5.4  Ulike samhandlingsområder 
 

Alle i arbeidsgruppen har tatt en runde i sin kommune og blitt utfordret på å komme med konkrete 
områder vi kan samhandle på:  

 
 

6. ETTERVERN, STATUS I DAG 
 

Arbeidsgruppen er, fra Salten regionråd, spesielt utfordret på å komme med løsninger i forhold til 
ettervern. Før vi kommer til forslag på forbedringer er det viktig å se på status i dag. Her har vi også 
valgt ikke å nevne navn på kommunene. 

Alle kommunene sier at ettervernet ikke er tilfredsstillende. Brukere blir plassert i belastende 
områder. Det mangler rammebetingelser. Det savnes klart definerte mål og tydelige rammer. 

De fleste kommunene mangler bemannede ettervernsboliger til målgruppen som sliter med den 
psykiske helsen samt rusproblematikk. Et par planlegger bygging av ettervernsboliger i år. Det er 
ønskelig å skille beboere i aktiv rus og de som er rusfrie. En av kommunene har nylig inngått avtale 

Barnevern: 2 av kommunene samarbeider godt med et interkommunalt barnevern. De opplever det som 
meget positivt at ansatte i barnevernet ikke bor i samme kommune som de arbeider i. Det er også bra med 
et bredere fagmiljø. Belastende å jobbe med tunge og alvorlige saker alene. 

Kommunale nettverk: Det er ønskelig fra alle kommunene å danne et nettverk bestående av medarbeidere 
som jobber med vår målgruppe. Vi ser for oss 2 ulike nettverk; ett på ledernivå/systemnivå og ett 
fagnettverk for de som jobber direkte ut mot brukere. Vi i denne arbeidsgruppen har fått nyttig erfaring i å 
diskutere ulike problemstillinger som er felles uavhengig av kommunegrense. 

Tilbakemeldinger og høringsuttalelser: Vi ser, til tider, at vi lar være å gi tilbakemeldinger på for eksempel 
høringsuttalelser. Det ville sannsynligvis blitt bedre ved å gi en felles uttalelse fra flere av kommunene. Et 
eksempel kan være Samhandlingsreformen ved innføring av KAD-senger og betalingsplikt. 

Samarbeid på brukernivå: Viktig med samarbeid på individnivå da mange av brukerne i Salten velger å 
flytte mellom kommunene. 

Hybelstua: De fleste av hybelungdommene i Bodø har bostedsadresse i andre kommuner. Kanskje burde 
andre kommuner betale for denne type tjenester (jmf. krisesenter og overgrepsmottak)? 

Fagdager/fagmøter: Når en holder fagdager og fagmøter burde vi, så langt det er mulig, invitere andre 
kommuner til å delta. 

Kompetansebank: Vi bør opprette en felles kompetansebank hvor vi har en oversikt over kompetansen på 
fagfeltet i de ulike kommunene. Vi vil da kunne veilede og undervise hverandre. 

Hospitering: Vi bør åpne opp for å la kommunene hospitere hos hverandre. Det er mye kompetanse i 
Salten. 
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med en veldedig organisasjon om drift av ettervernsbolig. Flere av de små kommunene sier de ikke 
har parat ettervern, men de finner midlertidige løsninger ved behov. Noen av kommunene sier de 
kjøper plasser i andre kommuner når de ikke selv finner løsninger internt. Flere forteller om slitne 
medarbeidere på grunn av manglende tilbud. Andre melder at de mangler kontinuitet i oppfølgingen 
av målgruppen. Det er ønskelig med et bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten, både når det 
gjelder veiledning, oppfølging, inn- og utskrivninger. Det er især ROP-pasientene som kommer dårlig 
ut. Aktiviteter er mangelvare hos de fleste kommunene.  
 
Vi har forsøkt å ramse opp de ulike ettervernstilbudene som finnes i Salten. Listen er ikke utfyllende. 
 

  
   
 

 
 

  
 

1. Arbeid/aktivitet 
 

• NAV 
• Kirkens bymisjon 
• IPS/jobbspesialist 
• Villa vekst 
• Knaggen- 

arbeidstrening 
• Lavterskel kafedrift 
• SISO vekst 
• Veval plast 
• Vekstbedrifter 
• MADS arbeidstrening 
• Ungdomsteam NAV 
• Frisklivssentraler 
• Sammen – samarbeid 

med NAV 
• Bodø industri 
• Galvano/ TIA 
  

 

4. Pårørende 
 

• Pårørendeprosjekt 
• Barn som pårørende 

kontakter 

 

2. Møteplasser/fritid 
 

• Psykiatriske dagsenter 
• Kafe (ulike 

åpningstider) 
• «Kom ut» 
• Kirkens bymisjon 
• Frelsesarmeen 
• Knaggen 
• Via psykiatriske 

dagsenter 
• Brukere av Villa vekst 
• Hybelstua 
• Bruktbutikk 
• Kafedrift 
• Kirkens bymisjon 
• Frelsesarmeen  

 

3.    Samtale- og 
selvhjelpsgruppe 

• Sorggrupper for voksne, 
ungdom og barn 

• Samtalegrupper 
• Veiledningsgrupper (f.eks. 

KID, ICDP og COS) 
• Anonyme alkoholikere (AA) 
• Anonyme narkomane (NA) 

 

5. Lavterskeltilbud 
 

• Psykiatriske dagsenter 
• Psykiatrisk sykepleier 
• Helsestasjon for 

ungdom 
• Prinsen helsestasjon 

 

6. bruker- og 
interesseorganisasjoner 

• Mental helse 
• Mental helse ungdom 
• LPP 
• Marborg 
• RIO 
• Anonyme Alkoholikere 
• Anonyme Narkomane 
• Leve 
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Arbeidsgruppen fikk også i oppgave å sjekke ut i følgende: 

 
1. Er det aktuelt for vår kommune å kjøpe 
ettervernsplass i en av de andre kommunene? 
2. Ønsker vi å være vertskommune for et slikt tilbud? 

Svaret på disse spørsmålene var delt. Noen kunne tenke seg å      
kjøpe plasser av andre ved behov, men kunne ikke tenke seg 
å finansiere dette utenom behovene. Ingen uttrykte sterke 
ønsker om å drifte en eventuell etterverns-institusjon. 
Arbeidsgruppen landet på at det er i hjemmet våre brukere 
trenger hjelp, ikke på en institusjon i en annen kommune. 
Likevel kan det bli behov for en bemannet bolig for en kortere 
eller lengre periode. 

 
 
 
 

 
 
 

7. FORSLAG TIL LØSNINGER PÅ UTFORDRINGENE  

 
 

7.1  Opprettelse av nye nettverk 
 
Vi ønsker å etablere 2 ulike nettverk: et ledernettverk og et fagnettverk. På spørsmål om det kunne 
være fornuftig med flere smånettverk var svaret unisont nei. Det er ønskelig med representanter fra 
alle kommunene i de 2 nettverkene. Hensikten med nettverkene er å møte «likesinnede» da flere 
føler seg alene i forhold til somatikken. I fagnettverkene er det ønskelig å diskutere ulike utfordringer 
(veiledning/ coaching) i forhold til brukere. 

7. Juridisk og 
økonomisk hjelp 

• NAV – økonomisk 
rådgivning 

• Jusshjelpen 
• Hjemmetjenestene 
 

8. Hjelpetelefoner- og 
informasjonstiltak 
 

• Kirkens SOS 
• Anonyme alkoholikere, 

landsdekkende 
opplysningstelefon 

• Hjelpelinjen for 
spillavhengige 

• Rustelefonen 
• Arbeidslivstelefonen 

 

9.   Helsehjelp  

• Fastleger 
• Rus/psykiatritjenester 
• Hjemmetjeneste 
• Helsesøstre 
• Miljøtjeneste 
• KAD 
 

10. Habiliterings/re-
habilitering og 
informasjon 

• Habiliteringsteamet 
Salten DPS 

• Psykoseteamet 
• Reiseteamet DPS 
• PIT DPS 
• Autismeteamet 
• Ambulant akutteam 
• LAR 
• Rusteamet 
• Psykiatrisk sykepleier 
• Oppfølgingstjeneste 
• Rustjenester 
• Valnesfjord 

helsesportsenter 
• Nordtun 
• Fossumkollektivet 
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Det ble stilt spørsmål om Røst og Værøy. Kan de inviteres inn? Ja, vi ønsker å tilby disse kommunene 
plass i nettverkene. Hva med brukerrepresentant? Det er ikke ønskelig med brukerrepresentant i 
fagnettverket med tanke på taushetsplikt og anonymisering av caser som blir tatt opp i nettverket. 
Hva med deltagelse fra DPSet? De vil være naturlig med i ledernettverket, men ikke i fagnettverket. 
Møteomfang? Fagnettverket ønsker å møtes 6 ganger i året, mens ledernettverket vil møte 2 ganger 
i året. Viktig at de legges på samme dag når ledernettverket skal møtes. Praktisk med tanke på at 
noen møter i begge nettverkene, og at det kan være ønskelig med noe felles. Nettverkene skal møtes 
i de ulike kommunene og vertskommunen vil ha ansvar for møteinnkallelse og referatskriving. Det vil 
også være mulig å avholde møtene via for eksempel SKYPE for business. 

7.2  Interkommunalt ettervernsteam 

Vi har, som tidligere nevnt, allerede mye ettervern på plass i de ulike kommunene, men alle ser en 
mangel: Intensiv oppfølging av spesielt «tunge» brukere som kommer hjem etter endt opphold i 
institusjon eller fengsel. Det er vanskelig å bemanne opp da behovet endres. Vi ønsker oss et 
interkommunalt team som kan jobbe i de ulike Salten-kommunene når behovet oppstår. Denne 
oppfølgingen må starte så tidlig som mulig (allerede under innleggelse i Spesialisthelsetjenesten/ 
fengsel). Prosjektgruppen har utredet mulighetene for et slikt team og vi ser for oss følgende: 

 

 

Teamsammensetning: 4 tverrfaglige stillinger (helsepersonell, sosialfaglig og egenerfaring) 

Varlighet på oppfølging: 2-3 uker etter utskrivelse fra institusjon/ løslatelse fra fengsel. 

Arbeidsoppgaver: 

 ACT-aktig oppfølging i hjemmet (ambulant, hverdagsmestring).  
 Samhandling med spesialisthelsetjenesten, kommunene (bolig, hjemmetjeneste, 

tildelingskontor, fastlege m. m) og NAV. 
 Veilede kommunens ansatte. 

Inklusjonskriterier: Personer innen målgruppen som ikke blir godt ivaretatt i dag da de er for 
ressurskrevende (ønsker ikke fokus på diagnoser). 
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7.3  Ettervernsplasser i døgnbemannet bolig 

Ved de få tilfellene det ikke er nok med ettervernsteamet ønsker Bodø kommune og Kirkens 
bymisjon å tilby andre Salten-kommuner å kjøpe plasser i Junkerveien 49. Kirkens bymisjon drifter, 
på vegne av Bodø kommune, et ettervernstilbud som kalles Brua. Brua er et bemannet botilbud etter 
rusbehandling på institusjon eller opphold i fengsel.  

 

8. FINANSIERING 

 

8.1  Felles strategi for samarbeid og eierstyring 

Ved styring av samarbeid og selskaper i Salten legger Saltenkommunene «Felles strategi for 
samarbeid og eierstyring» til grunn. I et av vedleggene til eierstrategien (vedlegg 3) beskrives forslag 
til finansieringsmodeller. De er delt inn i 4 ulike modeller: 

 

 

Eksklusjonskriterier: Personer som får et godt tilbud i dag. 

Henvisningsinstans: Kommunene skal selv definere hvem som skal henvise til teamet. 

Veiledning av teamet: Kommunepsykologene 

Biler: Det må leases 2 biler, en til hvert team. 

Markedsføring av teamet: Viktig at teamet blir markedsført overfor samarbeidspartnere og internt i 
kommunene. 

Organisering: Prosjekt over 3 år med egen styringsgruppe og referansegruppe. Ønskelig med 
følgeforskning undervegs. 

Evaluering: Prosjektet må (i tillegg til følgeforskning) evalueres midtveis og ved prosjektets slutt. 

 

Modell 1: 

1. Likt grunnbeløp for alle deltagende kommuner  

2. Øvrige kostnader fordelt etter innbyggertall 
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8.2  Ekstern finansiering 

Det vil også være mulig å søke prosjektmidler fra Fylkesmannen. Eksempler på tilskuddsordninger 
kan være: 
 

• Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 
• Tilskudd til personer med sammensatte hjelpebehov 
• Tilskudd til kommunalt rusfelt over statsbudsjettet 
• Tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusarbeid 

 
8.3 Kostnader 

 
Arbeidsgruppen har stipulert de årlige kostnadene til driften av et ettervernsteam til ca. 4 millioner. 
Dette innebærer lønn til 4 stillinger, leasing av 2 biler, leie av kontor, telefon m.m. 

 

 

 

 

 

 

Modell 2: 

Alle kostnader fordelt etter innbyggertall, men fordelt på intervallet med synkende beløp med økende 
innbyggertall som for eksempel: 

a. De første 5 000 innbyggerne, kr. 5 pr innbygger 

b. Fra innbygger 5000-10 000 kr. 4 pr innbygger 

c. Fra innbygger 10 000-20 000 kr 3 pr innbygger 

d. Fra innbygger over 20 000 kr 2 pr innbygger 

Modell 3: 

1. Likt grunnbeløp for alle deltagende kommuner 
2. Kostnader til felles avtalte tjenester fordelt etter innbyggertall 
3. Uttak av tjenester ut over «grunnpakken» betales til fulle av den enkelte kommune, inkludert 

overheadkostnader. 
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9. KILDER 
 

 
Helsedirektoratet 

• IS-2017: Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. 
Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten, 2014 

• Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Veileder, 2015 
• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Høringsutkast, 2017 
• Pakkeforløp utredning av psykiske lidelser hos voksne. Høringsutkast, 2017 

 

Lovdata 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 
• Psykisk helsevernloven 
• Pasientrettighetsloven 

«Felles strategi for samarbeid og eierstyring; for kommunene: Bodø, Fauske, Meløy, Saltdal, Steigen, 
Gildeskål, Sørfold, Hamarøy og Beiarn». Godkjent i Salten regionråd 2.6.2016. Ikrafttredelse 1.1 2017 
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Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om avvikling må 
formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget avviklingstyre i tråd med 
Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet overføres til 
kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om avvikling må 
formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget avviklingstyre i tråd med 
Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet overføres til 
kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 (3FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) stemmer 
(ordførers dobbeltstemme). 

 
FOR- 054/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om avvikling må 
formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget avviklingstyre i tråd med 
Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet overføres til 
kommunen. 



3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
Bakgrunn: 
I formannskapets møte den 6. juni 2017 ba ordfører og formannskap i merknad til dagsorden 
rådmannen å utrede en mulig nedleggelse av Fauske Parkering As og tilbakeføring av aktiviteten til 
kommunal drift. 
 
I formannskapets møte den 24. oktober 2017 la rådmannen fram en sak med foreløpige vurderinger, der 
konklusjonen var at selskapet videreføres i minst 1 år inntil problemstillinger reist i saksutredningen blir 
nærmere avklart. Problemstillingene som ble drøftet gjaldt: 
 

· Hvilken strategi ønsker kommunestyret på avgiftsfri parkering ut over prøveåret 2017? 
· Hvordan vil prøveordningen med avgiftsfri parkering lørdager slå ut økonomisk for selskapet i 

2017? 
· Selskapets investeringsbehov i forhold til parkeringsautomater? 

 
 
Saksopplysninger 
Fauske Parkering AS ble stiftet i 2004 og er et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet kom i drift fra 
1.januar 2007. Selskapets formål var å forestå utbygging, vedlikehold og drift av avgiftsbelagte 
parkeringsområder og strandpromenade i Fauske sentrum.  
 
Saksutredning 
Etableringen av Fauske Parkering AS må sees i sammenheng med prosjektet «Sentrumsutvikling i Fauske 
kommune» som omfattet en helhetlig opprustning av sentrum med etablering av miljøgate, kai, torg, 
strandpromenade og parkeringsareal. Prosjektet var et spleiselag mellom Fauske kommune og staten, 
der statens andel var beregnet til 40 mill. kr, kommunens andel 20 mill. kr. 
Valget av selskapsform hadde sin bakgrunn i at Fauske kommune var innmeldt i ROBEK-registeret og 
dermed i en vanskelig økonomisk situasjon. Ved å etablere et aksjeselskap til å ta seg av 
avgiftsparkeringen, ga dette mulighet til låneopptak, som igjen kunne betjenes ved å innføre 
avgiftsparkering. Målet ved etableringen var at driften i sin helhet skulle være selvfinansierende 
gjennom inntekter fra parkeringsavgiften. 
Selskapet slet økonomisk fra etableringstidspunktet og Fauske kommune har gjennom flere runder 
tilført selskapet ny egenkapital for å sikre en videre drift. 
 
Selskapet er de seneste årene utfordret inntektsmessig gjennom etableringen av Krokdalsmyra 
handelspark fra høsten 2010.  
 
 
 
 
 
 
Eierstyring/eierkontroll 
Rådmannen mener prinsipielt at aksjeselskapsformen i de aller fleste sammenhenger er en lite egnet 
organisasjonsform for kommunal virksomhet.  
Valget av AS som selskapsform gir begrensninger når det gjelder kommunestyrets handlingsrom.  
I forbindelse med saken rundt gratis parkering i sentrum på lørdager ble dette synlig. Kommunestyret 
vedtok gratis parkering på lørdager, mens realiteten er at kommunestyret har overdratt 



beslutningsmyndigheten til Fauske Parkerings styre. 
Etter rådmannens vurdering vil den politiske styringen av parkeringspolitikken i Fauske kommune 
styrkes ved å organisere parkeringsvirksomheten som en del av kommunal virksomhet. 
 
Økonomi 
Fauske Parkering AS har de siste årene levert negative årsresultat eller resultat så vidt i balanse.  
Selskapets langsiktige gjeld utgjør pr 31.12.2017 14,4 mill. kr. Selskapet kostnad til avskrivninger og 
renter utgjorde i 2017 1,44 mill. kr. Inntekter fra parkeringsavgifter/gebyrer utgjorde i 2017 3,47 mill. kr. 
I tillegg kommer inntekt fra Fauske kommune for kompensasjon for gratis parkering lørdager (0,8 mill. 
kr.)  I 2016 utgjorde parkeringsavgiften 3,8 mill. kr. I perioden 2012-2015 lå inntekten på mellom 4,1 til 
4,3 mill. kr. 
Ved avvikling av selskapet vil Fauske kommune overta alle eiendeler og gjeld. Rådmannen foreslår at 
Fauske kommune tar opp lån til å innløse selskapets langsiktige gjeld gjennom et såkalt deitorskifte. 
Låneopptak innfris så umiddelbart, ved bruk av avsatte midler fra Husbankens videreformidlingsordning. 
Disse midlene utgjør årlige differanser mellom betalte avdrag og mottatte avdrag på disse lånene. I hht. 
Kommuneloven kan slike midler kun benyttes til ekstraordinære nedbetalinger på kommunens gjeld. 
Ved å gjøre det på denne måten vil driften av parkeringsvirksomheten alt annet likt, ha rundt 1,4 mill. kr 
lavere årlige driftsutgifter (I kommunens driftsregnskap vil det være renter og avdrag, mens det i 
aksjeselskap er renter og avskrivninger). I tillegg vil utgifter til styrehonorar, daglig ledelse, ekstern 
regnskapsfører og revisjon bortfalle. 
Ved en nedleggelse av selskapet må Fauske kommune påregne framtidige investeringer til blant annet 
oppgradering av parkeringsautomater etc. I dag drifter Fauske Parkering AS til sammen 17 
parkeringsautomater. Disse er alle modne for utskiftning. Et anslag tilsier at hver automat vil kosta ca. 
100.000 kr, noe som gir en beregnet nyinvestering på rundt 1,7 mill. kr. 
Hvis selskapet besluttes overført til kommunal drift er det en stor risiko for at eventuelle overskudd i 
driften vil medgå til å dekke merforbruk på andre driftsområder. Dette vil skje så lenge kommunens drift 
går med underskudd. Det vil da ikke være mulig å øremerke overskudd fra parkeringsvirksomheten til 
tiltenkte formål. 
Ved å fortsette driften i eget selskap vil derimot inntektene i større grad være skjermet. Det er likevel på 
det rene at selskapets drift i dag er marginal og som nevnt tidligere har kommunen flere ganger tidligere 
måttet gå inn med kapital for å sikre fortsatt drift i selskapet. 
Rådmannen valgte i sin saksutredning høsten 2016, ikke å anbefale avgiftsfri parkering, både ut fra 
hensynet til regelverket om offentlig støtte (selv om det er støtte til eget selskap), og hensynet til 
selskapets egen tåleevne i forhold til de utgifter selskapet har. En ytterligere videreføring av avgiftsfrihet 
vil derfor flytte denne risikoen fra selskapet og inn i den kommunale driften ved en overtagelse.  
Dette mener rådmannen ikke er forsvarlig i den økonomiske situasjonen kommunen er i. Selskapet 
driftes i dag med relativt marginale ressurser, og det er vanskelig for rådmannen å se vesentlige 
utgiftsbesparelser på driften av selskapet. 
 
Driftsmessige forhold 
Rådmannen vil understreke at forslag om avvikling av Fauske Parkering AS, ikke handler om utilfredshet 
med den daglige driften av selskapet. Dette fungerer utmerket, og den kompetansen som selskapet har 
opparbeidet, er det viktig å ta med videre ved en eventuell avvikling av selskapet.  
Selskapet sysselsetter i dag 1,5-2 årsverk. Selskapets daglige drift utføres gjennom kjøp av tjenester fra 
styrets leder. 
Driften av parkeringsvirksomheten har kontaktflater mot annen kommunal virksomhet som ligger under 
kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling. Rådmannen mener det ligger muligheter for 
bedre samordning hvis også parkeringsvirksomheten innlemmes her. Eksempler her er skiltmyndighet 
som i dag ligger under planavdeling og brøyting som ligger under veg. 
 
Praktiske konsekvenser 
Ved eventuell avvikling av selskapet må Aksjelovens bestemmelser følges, disse framgår av Al. kap.16. 



Formelt må selskapets generalforsamling vedta oppløsning, og velge et avviklingsstyre. 
Det må også tas stilling til hva som skal skje med de ansatte i selskapet. Rådmannen anbefaler at disse 
blir tilbudt tilsvarende stilling i Fauske kommune på ordinære kommunale vilkår. 
Når det gjelder leverandøravtaler etc. forutsettes det at disse kan overtas av Fauske kommune på 
samme vilkår som tidligere. Rådmannen får i oppgave å følge opp disse avtalene. 
 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering i forhold til eierstyring, økonomi og driftsmessige forhold, anbefaler 
rådmannen at Fauske Parkering AS avvikles og tilbakeføres til ordinær kommunal drift.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fremlegget tas til orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fremlegget tas til orientering. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 056/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fremlegget tas til orientering. 
 
Sammendrag: 
Samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling består av 3 enheter, Fauske kommunale 
eiendommer, Planavdelingen og VVA.  
Enhetene har veldig stor aktivitet, og det arbeides med mange prosjekt, reguleringsplaner samt 
planlegging og utredninger basert på vedtak i kommunestyret, i tillegg til stor aktivitet på den daglige 
drift rundt på avdelingene. 
Denne orienteringen er ikke uttømmende, men hensikten er å gi en statusrapport på hovedtyngden av 
aktivitet/prosjekt som foregår i Fauske kommune i 2018. noen av disse fortsetter selvsagt videre 
fremover i år. 
Under saksopplysninger er det tatt med en enkel status under hver enhet som gir en oversikt i de 
respektive enhetene, basert på igangsatte og nærtliggende arbeid. 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Enhet Plan, planarbeider m.v: 
 

Prosjektnavn Beskrivelse Eier av plan Påbegynt Sluttbehandlin
g 



Løkåsåsen Boligfelt Om regulering av 
skoletomta til 
boligformål.  

Fauske 
kommune 

Behandlet i 
planutv 
22.05.18 

Sluttbeh. i Kst 
21.06.18 

Kulturminneplan Kommunedelplan for 
kulturminner i 
Sulitjelma. Plan for 
den industrielle delen 
av Sulitjelma.   

Fauske 
kommune 

Plan ligger nå 
på høring 
frem til 1 juli 
2018 

 

Skjærsstafjord 
Kystsoneplan 

Interkommunalt med 
Bodø og Saltdal 
kommune.  
Pågår 

Bodø, Saltdal og 
Fauske 
kommune. 

  

Trafikksikkerhetspla
n 

Rullering av dagens 
trafikksikkerhetsplan.  

Fauske 
kommune 

Behandlet i 
planutv 
22.05.18 

Sluttbehandles 
i Kst 21.06.18  

Etablering av ny 
skuterløype 

Etablering av ny 
løypetrasee for 
turistkjøring i 
Sulisfjellene. Plan 
navn. Nordlysløype  

Fauske 
kommune 

Bestilling fra 
kst. 
Påbegynnes 
høst 2018  

 

Energi og klimaplan Energi- og klimaplan. 
Delvis ny plan iht ny 
krav som er kommet 

Fauske 
kommune 

Nov/des 2017 Vår 2019 

Hjerteløypa Trimløype i 
Valnesfjord/Strømsne
s 

Fauske 
kommune 

Januar 2018 Vår 2019 

Datapark Omregulering av 
travbanen og 
Campingplassen til 
Datalagring 

Fauske 
kommune 

Ikke 
påbegynt. 
Anbud 
innhentet 

Juni 2019 

Terminalveien Øst Pågått i flere år, men 
høst 2017 ble det 
igangsatt div. 
forhandlinger med 
fylkeskommunen og 
svv ang. for å finne 
løsning på 
arealutnyttelse og vei 

Fauske 
kommune 

Sluttbehandle
t i kst 3.05.18 

 

Marmorveien Omregulering fra 
industri til bolig. Det 
skal etableres div. 
boenheter på 
eiendommen. 

Nordic Smart 
House as 

Varslet 
oppstart april 
2018. 
Plan ligger ute 
på høring 
frem til 
14.06.18 
 

Planutv 
18.06.18, Kst 
21.06.18 for 
endelig vedtak 

Fauske Tower Hotel 
og kulturhus 

Detaljeregulering 
Fauske Tower hotel 
og kulturhus. Oppstart 
høst 2017, 
planprogram høring 

Tower hotel AS Planprogr på 
høring 
februar/mars 
2018. 

 



februar 2018, 
planbeksrivelse ikkje 
fremlagt pr. dato 

Kosmo skole Klargjøre det 
planmessig for salg. 
Utrede flomfare, 
rasfare etc.. 

Fauske 
kommune 

Påbegynt Juli 2018 

     
Valnesfjord skole 
 
 
 
 

Div. mindre 
reguleringsendringer 
av vei, p-arealer etc.. 

Fauske 
kommune 

Påbegynt. 
Behandlet i 
planutvalget 
22.05.18 

Kst 21.06.18 

Finneidlia 2 Div. mindre 
reg.endringer, grad av 
utnyttelse, garasjer  

Fauske 
kommune 

Påbegynt Skal 
til behandling 
i plut høst 
2018  

Kst 13.12.18 

Sulitjelma 
opplevelsespark 

Reg endring. Nye 
bestemmelser i 
forbindelse med 
utforming og areal 

Hytteforeninge
n 

Påbegynt. Skal 
til behandling 
i PLUT høst 
2018 

Kst 13.12.18 

Havnegården Detaljregulering   Behandlet i 
planutv 
22.05.18 

Kst 21.06.18 

Myrveien 13-15 Detaljregulering for 
boligformål 

Fauske 
kommune 

Behandlet i 
planutv 
22.05.18 

Kst 21.06.18 

Kirkeveien 13 Reg.endring utvidelse 
av planomr 

Utbygger Behandlet i 
planutv 
22.05.18 

Kst 21.06.18 

Sentralskolen Reg.endring 
bebyggelse 

Utbygger Behandlet i 
planutv 
22.05.18 

Kst 21.06.18 

Coop prix Sulitjelma Reg endring og 
detaljeplan 

COOP Påbegynt Kst 27.09.18 

Etablering vei 
Søbbesva 

Etablering av ny vei på 
industriområde 
Søbbesva. 
Prosjektering utført, 
arbeid med 
beskrivelse pågår, 
legges ut på anbud 
juni, oppstart arbeid 
august 2018 

Fauske 
kommune 

Påbegynt Antatt sluttført 
innen Q1-2019 

Coop Villaen 
Sulitjelma 
 
 
 
 

Fauske kommune har 
overtatt et gammel 
bygg som ikke kan 
gjenoppbygges. 
Bygget skal saneres. 
Eierforhold avklart og 

Fauske 
kommune 

Påbegynt I løpet av høst 
2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erklæringer om 
overførsel til FK 
ok,ligger nå hos 
Tinglysningen på 
Hønefoss. Kan ikke 
igangsettes før bygget 
er tinglyst på FK 

Forskrifter 
vannskuter 

 Fauske 
kommune 

Ikke påbegynt  

Sjåheia 
 
 

Boliger Fauske 
kommune 

Ikke påbegynt  

Holtanveien  Boliger Fauske 
kommune 

Ikke påbegynt  

Strømsnes sentrum Se på dagens 
trafikkforhold, gående 
etc.. 

Fauske 
kommune 

Ikke påbegynt  

Mineralplan Fauske Se på fremtidige 
grusforekomster i 
fauske 

Fauna Påbegynt  

 
 
 
Fauske kommunale eiendommer: 
 
Valnesfjord Skole  
Ramme kr 283.000.000,- 
Gjenstående fakturering kr 48.000.000. 
Det er avdekket problem med fukt i vindusomramminger. Saken blir tatt rutinemessig med entreprenør 
for videre tiltak. I prosjektperioden er det avdekket en del feil og mangler, disse tas opp umiddelbart 
med entreprenører. 
Prosjektet forventes ferdigstilt til bruk ved oppstart nytt skoleår 2018/2019 som planlagt, og det 
forventes at prosjektet kommer godt innenfor budsjettrammen etter at det har vært gjennomgang på 
mulige kutt i enkelte element innenfor entreprisen. 
 
Trafikkprosjektet 
Cowi er snart ferdig med å utarbeide tegninger/beskrivelse for konkurranse for dette prosjektet ved 
Vestmyra skole, gjenstående arbeider (skilt/gangveg osv) i prosjektet som måtte utsettes på grunn av 
tele vinteren 2018. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2018. 
Status økonomi: bruttobevilgning 17,8 mill, brukt utgangen av april 15,4 mill. Gjenstående  kr 2.386.395. 
Arbeid som skal sluttføres ila sommeren/høsten 2018 er: etablering «Kiss and Ride sone v/Idrettshallen, 
forlengelse fortau, samt varig skilting. Prosjektet fordres å gå i balanse på budsjettsum. 
 
 
Tak Fauske svømmehall 
Prosjektet ble ferdigstilt den 1 mars 2018, budsjettsum var på 12 Mkr. Etter kritisk gjennomgang og mer 
detaljert gjennomgang av skadeomfang, fikk vi en sterkt redusert prosjektsum. Prosjektet var ferdigstilt 



på avtalt dato med besparelse på ca 5,8 Mkr. 
 
Finneid Skole – Uteområde 
Uteområdet Finneid skole er nå i oppstartfasen og vil ferdigstilles i løpet av høsten 2018. Det ble søkt 
om tilleggfinansiering da det ble klarlagt at prosjektet ble betydelig dyrere enn først planlagt. Dette ble 
vedtatt i kommunestyret, og i etterkant er prosjektet justert noe slik at man tar trafikksikring med et 
opphøyd gangfelt inn i prosjektet innom samme prosjektsum. 
 
Vestmyra Skole – reklamasjoner og etterarbeid 
Vestmyra har hatt, og har, en del feil som rettes opp som reklamasjon mot entreprenør 
De «største» reklamasjonsarbeidene omfatter dørmiljø og gulvbelegg. 
Det er registrert ødeleggelser på uteområde etter vinteren, ingen store skader, men som det må rettes 
opp i.  
Hele prosjektet Vestmyra skole blir ferdigstilt i balanse innenfor budsjettsum. 
 
Farvikbekken, geoteknisk kartlegging og avklaring 
Norconsult leverer rapport i løpet av uke 23, avventer rapport på alle grunnundersøkelser i dette 
området. 
Prosjektering av tiltak igansettes deretter. 
Rambøll utfører 3-partskontroll, avklaring mot NVE vedrørende dekning/bidrag i prosjektet er i gang, 
men venter på en endelig vurdering og rapport på stabilitet i slutten av juni 2018. Forventet oppstart 
høst 2018. 
Prosjektet har tatt lang tid med ny grunnboring og geotekniske vurderinger, disse nærmer seg nå altså 
slutten, og man kan utforme et endelig prosjekt med konkrete tiltak for hele det omtalte området som 
også nå omfatter skråningen mot Kirkeveien. 
Rapportens beskrivelser og omfang vil gi et beslutningsgrunnlag for NVE om eventuell dekning av noe 
kostnader. Det vedtatte budsjett anses uansett som innenfor det nødvendige av midler til å fullføre 
dette prosjektet. 
 
Helsebygg Buen 
Arbeidene er i full gang, og dekker blir sannsynlig snart lagt, forventer ferdigstillelse på dato i oktober 
2018. 
Bygget vil ha det nyeste innen velferdsteknologi og også ha reservekraft i form av nødaggregat. 
 
Underetasje Helsetunet, ombygging 
Tilbudsunderlag klar til utsendelse ca 26.juni. Finansiering ble vedtatt i sist kommunestyre, med at 
resterende beløp ut over det opprinnelige budsjetterte beløp tas fra andre udisponerte lånemidler som 
er tatt inn i andre prosjekt som er ferdig under budsjettsum. 
 
Rådhuset, teknisk entreprise, ventilasjon, varme og elektro 
Oppstart forventet uke 22/23. Ferdigstillelse sannsynlig innen 31.12.2018. Totalsum 20,7 Mkr inkl mva. 
 
Erikstad barnehage/skole 
Innendørs arbeid omfatter flytting av skoleadministrasjon samt klargjøring av godkjente lokaler for 
Erikstad barnehage, som i dag er i leide lokaler i brakkerigg. Beskrivelser og tegninger er utarbeidet og 
innarbeides nå i et anbudsunderlag. Uteområdet planlegges ferdigstilles oktober/november 2018. 
Endelig innflytting i nye lokaler antas på nyåret 2019. 
Leie av brakkeriggleie fortsetter måned for måned inntil nye lokaler er ferdig til innflytting. 
 
 
Tareveien 
Prosjektet er klar til overtagelse innen 20 juni, 4 boenheter, entreprisesum 6 Mkr. Prosjektet går i 



balanse innenfor budsjettramme. 
 
Sulitjelma Skole/BH 
Uteområde ferdigstilles ca 1.juli. Lokaler inne er snart ferdigstilt, og hele prosjektet skal være klar til 
bruk innen nytt barnehage-/skoleår 2018/2019. Den gamle barnehagen må ses på i forhold til 
salg/riving/annen bruk. 
Prosjektet vil ferdigstilles under budsjettsum, totalt budsjett for hele prosjektet var ca 30 Mkr. Det har 
vært gjennomgått løsninger og god gjennomgang av omfang. Besparelse vil bli på ca 13 Mill kr.  
 
Myrveien 15 
Forventes avklaring i forhold til videre oppstart av prosjektet. Alle vurderinger som fremkom av 
detaljreguleringen er utført. 
 
Enhet VVA: 
 
Prosjekter innenfor vannområdet. 
 
Anlegging av ny tilføringsledning fra Kosmo – Bjørnbakkan.  

 
Med bakgrunn i at boligene i området Bjørnbakkan og Tverrelv de seneste årene har slitt med 
vannmangel på sitt private vannverk, vedtok kommunestyret at kommunen skulle tilknytte Bjørnbakkan 
det kommunale ledningsnettet. For å få dette til må det anlegges ny overføringsledning fra Kosmo til 
Bjørnbakkan. Prosjektet startet opp i september 2017 og det forventes at alle aktuelle boliger som er 
tilknyttet det private vannverket blir satt i drift innen november 2018. Det vil fortsatt gjennstå en del 
oppryddingsarbeid/planering som må utføres våren 2019. 
 
Hele prosjektet er kalkulert til kr. 8 mill. som finansieres via eget låneopptak.  
Prosjektet viser et regnskapet per 11.05.18 et forbruk på kr. 2,916 mill.  
 
Rehabilitering vann Bjørkveien 
 
Enhet VVA har gjennom de seneste årene hatt mange driftsforstyrrelser på VA-nettet i området rundt 
Bjørkveien. VA-nettet i området ble anlagt i sluttet av 60-årene og har vist seg å være av manglende 
kvalitet. Ledningsnettet forsyner store deler av Hauanområdet samt Krokdalmyra. Det har også vært en 
del vannlekkasjer i området. VA-ledningene ligger samlet i en og samme grøft. 
Enhet VVA startet prosjektet i april 2018 og forventer å ferdigstille dette i løpet av 2018. 
Oppstarttidspunktet ble noe forsinket pga. ventetid på rapport av grunnundersøkelse fra Rambøll. 
Prosjektet finansieres av årlig låneopptak for vann og avløp på henholdsvis kr. 7 og kr. 3 mill. 
 
Rehabilitering vann Symreveien 
 
Planlagt igangsatt løpet av 2018 

 
Reabilitering vann Nyveien 
 
Planlagt igangsatt i løpet av 2018. 
 
Ny tankvogn 
 
Prosess med innkjøp av ny flerbruksbil pågår. Det er ikke tatt stilling om innbyttebil skal ombygges til 
tankvogn. 
 



 
 
 
 
 
 

Prosjekter innenfor avløpsområdet. 
 
Nytt silanlegg Hansbakken 
 
Kommunestyret har vedtatt igangsetting av nytt anlegg innenfor en kostnadsramme av kr. 57 mill. 
Detaljprosjekteringen av prosessutstyr er igangsatt av Cowi. Plan/utvikling ivaretar prosessen med 
ervervelse av grunn av Nordland Fylkeskommune.  
 
Rehabilitering avløp Bjørkveien 
 
Det er påvist at avløpsledningen som er av betongrør har har store innlekkinger av fremmedlegemer 
som stein og grus som igjen forplanter seg i pumpestasjonenen. Dette medfører at faren for tilstopping 
og havari av pumper er store. Dette vises spesielt på våre ofte pumpehaverier. Enhet VVA startet 
prosjektet i april 2018 og forventer å ferdigstille dette i løpet av 2018. Oppstarttidspunktet ble noe 
forsinket pga. ventetid på rapport av grunnundersøkelse fra Rambøll. 

 
Prosjektet viser et regnskapet per 11.05.18 et forbruk på rehabiliterig vann på kr. 0,759 mill. Regnskapet 
viser habiltering avløp viser et forbruk på kr. 0,598 mill. 
 
Rehabilitering Farvikbekken 
 
Grunnundersøkelser er utført – prosjektet planlegges skal samkjøres med skoleprosjektet «sikring 
Farvikbekken». Det er naturlig å skifte ut delvis defekt og gammelt kommunalt ledningsnett. 
 
LED-gatelys 
 
Kommunestyret har bevilget kr. 0,8 mill. til å bytte ut gamle armaturer med HQL-pærer mot nye 
armaturer med LED. Mesta Elektro vil være utførende entreprenør. 

 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Samhandlingsområdet Eiendom,Plan og samfunnsutvikling har stor pågang av henvendelser og aktivitet 
som krever mye ressurser. Samhandlingsområdet har helt klart for liten kapasitet i forhold til alle de 
oppdrag som etterspørres til daglig og på sikt. Man må derfor påregne at det kan bli utsettelser eller at 
enkelte oppdrag krever økonomi eller personell nok som gjør at dette ikke kan utføres. 
Likevel jobbes det godt og det leveres gode resultat. Samhandlingen mellom de forskjellige enhetene er 
kommet godt i gang, og det kjøres koordineringsmøter for å kunne samkjøre prosjekter og oppdrag på 
en best mulig måte. Samarbeidet fungerer meget bra, og effekten av samkjøring og synergitenking er 
positivt og effektivt. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
059/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
069/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 059/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
Vedlegg: 
03.01.2018 Forslag til forskrift om gebyr for feie- og tilsynstjenester 1369172 
 
Sammendrag: 
Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg har ligget ute til høring 
i 6 uker.  Det er ikke kommet innspill/uttalelser til forskriften. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIE- OG 
TILSYNSTJENESTER, FAUSKE KOMMUNE. 
 

Hjemmel 

Fastsatt av Fauske kommunestyre **.**.18 med hjemmel i, jf. Lov 14. juni 2002 nr 20 
om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf. Forskrift     
17. desember nr 1710 om brannforebygging §§ 6, 17. 

 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved 
gjennomføring av lovbestemte feie- og tilsynstjenester. 

 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for Fauske kommune. 

Forskriften fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg som gjennomføres 
av eller i regi av Salten Brann IKS i Fauske kommune i henhold til forskrift om 
brannforebygging § 17. 

 

§ 3. Gebyr for feie- og tilsynstjenester 

Gebyret for feie- og tilsynstjenester fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves 
med samme intervall som øvrige kommunale avgifter og gebyrer.  Gebyret vil kunne 
deles i flere gebyrer i forhold til hvilke tjenester som tilbys (for eksempel tilsyn, 
feiing). 

Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester.  Dette 
gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder 
også fritidsboliger. Bolig med gass som oppvarming betaler ½ feiegebyr, da det kun er 
tilsyn som utføres på boligen. 

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men 
gjelder uansett om, hvordan og når tjenesten finner sted.  Gebyr innkreves selv om 
feie- og tilsynstjenester ikke er utført i følgende tilfeller: 

- Feieren ved inspeksjon av fyringsanlegget har avdekket at det ikke er behov for 
feiing. 

- Feieren ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget etter 
varsel/avtale om tjenesten. 



 

§ 4. Gebyrene dekker 

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg 
etter det til enhver tid gjeldende regelverk. 

 

§ 5. Gebyrfritak 

 Fritak innvilges når eier/bruker dokumenterer et av følgende: 

- Det finnes ikke skorstein og/eller ildsted i boenheten. 
- Fyringsanlegget er plombert/frakoblet. 

 

§ 6. Andre tjenester 

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feie- og tilsynstjenester utenom det 
lovpålagte intervallet må selv avtale og koste dette. 

 

§ 7. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 01.07.2018. 
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Sak nr.   Dato 
060/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
070/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette tanker, 
minirenseanlegg mv 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 060/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Vedlegg: 
04.01.2018 Slamforskrift for Fauske kommune 1369247 

09.01.2018 Renovasjonsforskrift Iris Salten IKS 1369703 
 
Sammendrag: 
Viser til sak 15/18 den 27. februar 2018 i plan- og utviklingsutvalget, vedlagt. 
 
Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, orivet, tette tanker, minirenseanlegg mv. har vært lagt 
ut til høring i servicetorget og på Fauske kommunes hjemmeside i perioden 28. februar til 28. mars 
2018. 
 
Det er ikke kommet innspill/ uttalelser i saken. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
022/18 Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018 
071/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Retningslinjer for billighetserstatning skole 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 
Vedlegg: 
04.05.2018 forslag til retningslinjer for billighetserstatning skole 1380504 
 
Sammendrag: 
Det vil fra tid til annen oppstå situasjoner der det kan bli spørsmål om skolens erstatningsansvar. Fauske 
kommune har ikke klare retningslinjer på dette område, noe som kan føre til en ulik praksis og 
behandling av slike saker. Det er med denne bakgrunn utarbeidet forslag til retningslinjer for 
billighetserstatning for Fauskeskolene.  
 
Saksopplysninger: 
Billighetserstatning er en kompensasjon som kan ytes til elever ved skolen ved skade på deres eiendeler. 
Billighetserstatning ytes når de vanlige erstatningsreglene ikke kommer til anvendelse. Dvs. at ordningen 
for billighetserstatning gjelder i de tilfeller der kommunen i utgangspunktet ikke er erstatningsansvarlig, 
men hvor billighet/rimelighet likevel tilsier at det ytes en form for kompensasjon. Billighetserstatning 
kan også være aktuelt der man er i tvil om det foreligger erstatningsgrunnlag. 
Rektor er i retningslinjene delegert fullmakt til å innvilge billighetserstatning begrenset oppad til kr. 
1000,- pr hendelse, på samme tid som det presiseres at foresatte må dekke minst 25 % av tapet selv.  
 
Et nylig eksempel på når retningslinjer for billighetserstatning kunne vært anvendt, er der elever hadde 
brukt maling som på varedeklarasjon skulle være vaskbar fra klær. I ettertid viste det seg at malingen 
ikke lot seg fjerne like lett som beskrevet. Spørsmålet ble da om skolen skulle stilles til ansvar for 
kostnadene knyttet til de ødelagte klærne, eventuelt rensing av klærne. Slike episoder tydeliggjør 
behovet for like retningslinjer, slik at ulike saker behandles ut fra de samme rutinene.   
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Felles retningslinjer for billighetserstatning i Fauskeskolen, vil være med å fremme en lik praktisering av 
saker knyttet til slike henvendelser. Det vil gjøre det lettere for rektor å fatte vedtak ut fra vedtatte 
rutiner, på samme tid som foresatte vil oppleve en lik behandling av slike anmodninger uavhengig av 
hvilken skole elevene tilhører.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FOR 
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Vedtatt: K-sak nn.nn 
 

 

 

 



Det vil fra tid til annen oppstå situasjoner der det kan bli spørsmål om erstatningsansvar. 
Billighetserstatning ytes når de vanlige erstatningsreglene ikke kommer til anvendelse. Dvs. at 
ordningen for billighetserstatning gjelder i de tilfeller der kommunen i utgangspunktet ikke er 
erstatningsansvarlig, men hvor billighet/rimelighet likevel tilsier at det ytes en form for 
kompensasjon. Billighetserstatning kan også være aktuelt der man er i tvil om det foreligger 
erstatningsgrunnlag. 

Følgende retningslinjer er gjeldene for Fauskeskolene:  

1. Billighetserstatning er en kompensasjon som kan ytes til elever ved skolen, ved skade på 
deres eiendeler. Det skal i utgangspunktet være en restriktiv praksis rundt reglene for 
billighetserstatning, dvs. at billighetserstatning bare ytes i helt spesielle tilfeller. 

2. Det skal normalt ikke gis billighetserstatning for tap eller skade den skadelidte selv kunne tatt 
forholdsregler mot, eller som følge av et hendelig uhell som kunne ha inntruffet hvor som 
helst. 

3. Det ytes ikke billighetserstatning dersom det kan oppnås erstatning etter andre 
erstatningsregler.  

4. Hovedregelen er at personlige eiendeler som oppbevares på skolen, er den enkeltes ansvar 
og erstattes ikke av kommunen ved tyveri og skade. 

5. Billighetserstatning gis ikke for tap av kontanter og gjenstander som ikke har naturlig 
sammenheng med skolearbeid. 

6. Ved skade/tap av eiendeler må skolen i det enkelte tilfellet vurdere om det er rimelig at 
vedkommende skal tilkjennes billighetserstatning. Avgjørelsen skal bygge på rimelighet. (Er 
det rimelig at utgifter dekkes av skolen, siden det ikke foreligger et erstatningsgrunnlag?) Det 
må utøves et konkret skjønn i det enkelte tilfellet. 

7. Rektor er delegert fullmakt til å innvilge billighetserstatning begrenset oppad til kr. 1000,-. 
Foresatte dekker selv minst kr 250,- av tapet. 

8. Billighetserstatning må under enhver omstendighet begrenses til å dekke "normalprisen" på 
klær og gjenstander. 

9. Ved skade på briller må det tas hensyn til pris på brillens glass og innfatning. Dette er noe 
som i hvert enkelt tilfelle vil kunne variere. Kvittering/bevis fra optiker på brillens totale kostnad 
må fremlegges før det tas endelig stilling til hvor mye billighetserstatning som skal ytes i det 
enkelte tilfellet. 

10. Det kan maksimalt ytes inntil 75 % av dokumenterte utgifter, dog ikke høyere beløp enn hva 
Fauske kommune har i sine retningslinjer.  

11. Rektor avgjør saker om billighetserstatning til elever. Det er ikke klageadgang på rektors 
avgjørelse. 

12. Søknad om billighetserstatning skal være skriftlig og inneholde minst følgende punkter: 
elevens navn, klasse, foresattes navn, beskrivelse av episode som utløser kravet om 
erstatning og begrunnelse for hvorfor det mener at skolen skal dekke tapet, vedlegg av 
kvittering, bilder, annen dokumentasjon samt foresattes kontonummer.  

13. Eventuelt erstatningsbeløp dekkes av den enkeltes skoles ansvar. 

14. Krav om billighetserstatning må fremmes innen 3 uker etter at skaden eller tapet ble 
oppdaget.  
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Sak nr.   Dato 
020/18 Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018 
072/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i konklusjon.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 020/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i konklusjon.  

 
Vedlegg: 
04.05.2018 Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2018 1380432 

04.05.2018 Rapport, Erikstad skole 2018 1380433 

04.05.2018 Rapport, Hauan skole 2018 1380434 

04.05.2018 Rapport, Sulitjelma skole 2018 1380435 

04.05.2018 Rapport, Vestmyra 2018 1380436 

04.05.2018 Rapport, Finneid skole 2018 1380437 

04.05.2018 Rapport, Valnesfjord 2018 1380438 

04.05.2018 Oppsummering gruppearbeid fagdag 27.april 2018 1380439 

04.05.2018 Invitasjon til fagdag knyttet til tilstandsrapport for grunnskole 2018 1380440 

04.05.2018 Presentasjon fagdag 1380477 

04.05.2018 fagdag tilstandsrapport 27.april 2018 1380478 
 
Sammendrag: 
Kommunen som skoleeier har ansvar for at kravene i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt, samt 
ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene oppfylles. I tillegg 
skal det være et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale 
kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringsloven § 14-4. I dette 
oppfølgingsansvaret ligger det at det årlig skal utarbeides en rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringen knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal 
drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Arbeidet knyttet til tilstandsrapporten er hjemlet i 
opplæringsloven § 13-10.  
 



Det følger av forarbeidene til bestemmelsene- Ot.prp. nr 55 (2008-2009) s.24 at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 
 
Statistikkene og tallmaterialet i tilstandsrapporten er hentet fra de nasjonale databasene som skole 
rapporterer til, GSI, PAS og Skoleporten. I tillegg er det brukt data fra rapportene knyttet til ekstern 
skolevurdering gjennomført i april 2018 i alle skolene i Fauske kommune og ståstedsanalyse 
gjennomført ved den enkelte skole i februar/mars 2018.   
 
Tabellene og resultatene gjelder tall fra 2017. Rapporten går til kommunestyret i juni 2018 etter å ha 
blitt behandlet i oppvekst og kulturutvalget, samt at resultatene er drøftet i egen fagdag 27.april 2018.  
 
Overordnet mål for tilstandsrapporten er å bidra til kvalitetsutvikling av alle nivåer i grunnopplæringen 
og gi økt læringsutbytte til den enkelte elev. Tilstandsrapporten skal også bidra til å avdekke mangler i 
forhold til regelverket og sikre adekvate oppfølgingstiltak.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, lærertetthet, 
mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati o.s.v. 
Tilstandsrapport for grunnskole 2018 inneholder resultater fra grunnskolen knyttet til nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen, eksamensresultater og grunnskolepoeng hentet både fra skoleåret 2016-17 og 
undersøkelser gjort skoleåret 2017-18. Rapporten viser at vi har områder som det jobbes systematisk og 
godt der det er tegn på forbedring, på samme tid som vi ser muligheter for endring og utvikling på andre 
områder.  
 
Fagdag:  
27.april ble det gjennomført fagdag knyttet til innholdet i tilstandsrapporten. Det ble gått gjennom 
resultatene fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen. I tillegg ble det gått gjennom status knyttet til 
arbeidet med strategiplan for skolene samt andre områder som berører skoleutviklingen. 
Presentasjonene ligger vedlagt saksutredningen. Det ble også gjennomført gruppearbeid, der 
oppsummeringen også ligger vedlagt. Fagdagene oppleves som nyttige og betydningsfulle, der 
politikere, foreldrerepresentanter, elevrepresentanter, skolelederne og administrasjon møtes for å se på 
og drøfte resultater og utviklingsområder for skolene.  
 
Veilederkorps og ekstern skolevurdering:  
Fauske kommune har bedt om bistand fra Utdanningsdirektoratet for å forbedre skolene som lærende 
organisasjon. I den forbindelse har vi fått støtte av 3 veiledere som utgjør vårt veilederkorps. Disse skal 
gi støtte til skoleeier og skoleledere i arbeidet med å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen, og vil 
følge oss i inntil 2,5 år. Veilederkorpset bistår kommunen i arbeidet med å nå sektormålene der målet er 
bedre læringsresultater for alle elevene, og at alle elevene skal inkluderes og oppleve mestring, 
beherske grunnleggende ferdigheter og fullføre videregående opplæring.  
Gjennom avtalen med veilederkorpset har skolene i kommunen mottatt ekstern skolevurdering, for å 
sette fokus på skolenes utviklingspotensial. Ekstern skolevurdering handler om å finne ønsket situasjon, 
ved å definere kvalitetsmål og tegn på god praksis. Dagens situasjon kartlegges gjennom 
ståstedsanalyse, gjennomgang av skolenes plandokumenter, intervju og observasjoner. 
Skolevurderingen ender i en rapport, der det blir lagt vekt på hva vurdererne har sett av god praksis, og 
som bør videreutvikles, på samme tid som skolen får tilbakemelding på hvilke områder skolen har et 
utviklingspotensial.  Rapportene fra ekstern skolevurdering ligger som vedlegg til tilstandsrapporten, og 
vil være en del av materialet som skolene skal jobbe videre med de kommende årene.  
 



Rutiner:  
En gjennomgang av rutinene for skolene i Fauske kommune viser at oppfølging av tiltak og 
ansvarsområder kan oppleves som uoversiktlig. På bakgrunn av dette innføres det fra skoleåret 2018-
2019 felles rutiner for alle skolene knyttet til oppfølging og rapportering innenfor lovpålagte områder, 
samt oppfølging av interne rutiner og satsningsområder. Kvalitetssikringssystemet vil sikre oppfølgingen 
av lovpålagte oppgaver, samt gi rektorene et verktøy for oversikt og kontroll over skolens 
ansvarsområder og bidra til å forbedre kvaliteten i skolen. Systemet vil også gi skoleeier informasjon 
knyttet til områder der skolene trenger oppfølging, og bidra til å avdekke om tiltak må settes inn.    
 
Foreldresamarbeid:  
Skolene i Fauske ønsker å få til et tettere samarbeid med foreldrene knyttet til elevenes læring, trivsel 
og utvikling. Foreldrene og foresatte har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. De er 
barnas og ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har kunnskap som skolen kan bruke for å støtte 
elevens danning, læring og utvikling. 
 
Strategiplan:  
Fauskeskolenes strategiplan ble vedtatt i desember 2017, med en varighet i perioden 2018-2022. Planen 
gir retning for hvilke felles satsningsområder skolene skal ha i den kommende 4 årsperioden, og gir 
føringer for hvordan det skal arbeides med områdene. Det er på bakgrunn av denne gjort enkelte grep 
for å rydde tid til utviklingsarbeid ved skolene i Fauske. Målet er å heve kvaliteten på arbeidet knyttet til 
skoleutvikling, der vi også vil se forbedring knyttet til elevenes trivsel, læringsutbytte og utvikling. 
Ståstedsanalysen som er gjennomført på alle skolene i Fauske, viser at de satsningsområdene som er 
valgt i strategiplan, også samsvarer med resultatene i analysen.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er det siste året innført flere tiltak som skal gi både kortsiktig og langsiktig effekt på elevenes læring, 
trivsel og utvikling, samt utvikle Fauskeskolen og heve resultatene på alle områder.   
Det nevens blant annet:  

· Systematisk oppfølging av nasjonale prøver, innbefattet forarbeid, gjennomføring og etterarbeid 
· Vedtatte strategiplan, med definerte felles satsningsområder for Fauskeskolen 
· Avsetting av felles utviklingstid for alle skolene i Fauske 
· Plan for nettverksjobbing knyttet til satsningsområdene i strategiplanen  
· Innføring av felles kvalitetssikringssystem fra skoleåret 2018-2019  
· Bistand fra utdanningsdirektoratet gjennom veilederkorpset og ekstern skolevurdering  
· Innføring av Mitt valg på alle skolene  
· Skolering innenfor relasjons-kompetanse   

 
I skolene i Fauske jobbes det kontinuerlig og systematisk for å gi økt læringsutbytte til elevene.  
 
På alle nivå i skolene jobbes det nå systematisk og godt for å heve kvaliteten på opplæringen. 
Endringsarbeid tar tid, både i forhold til å skaffe eierskap til endringene, implementeringsperioden og 
for å se resultatene av det arbeidet som gjøres. Rådmann mener de grep som er gjort og de tiltak som er 
innført vil bidra til å heve trivsel og læringsutbytte til elevene både på kort og på lang sikt.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2018 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)  x   

Organisasjonene  x   

Skoler  x   

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen  x   

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen  x   

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 
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Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 
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1. Sammendrag 
Elevtallet i Fauske er fra 2013-14 til 2017-18 redusert med 71 elever. Denne nedgangen var 
forventet ut fra antall fødte i samme periode. Prognosene for neste skoleår tilsier en ytterligere 
reduksjon med 15 elever. Det meldes om flere fødsler på Fauske for 2017 og 2018 enn tidligere 
år. Dette samsvarer med tidligere prognoser fra SSB, der disse har vist en økning i barnetallet de 
kommende år.  
 
På barnetrinnet blir det stadig færre elever pr lærerårsverk. Dette har sammenheng med tilførsel 
av statlige midler til tidlig innsats og det som må omtales som mange små klasser ved 1-4 
skolene. Tidlig innsats har vært et kommunalt satsningsområde, noe som også vises i form av økt 
lærertetthet på 1.-7.trinn.  På ungdomstrinnet er det et høyere antall elever pr lærerårsverk, noe 
som skyldes at rommet for å fylle opp klassene er større. De tre siste årene har lærertettheten 
blitt stadig høyere (flere elever pr lærer). 
 
Nasjonale prøver viser framgang i lesing og regning for 5. trinn. Det er gledelig at antallet elever 
på laveste mestringsnivå er dalende. Resultatene i engelsk har vært relativt stabile de siste 
årene. Kommunene har en utfordring knyttet til å heve flere elever til høyeste nivå. På 
ungdomstrinnet er antall elever på laveste nivå redusert i regning og engelsk. Flere elever på 
nivå 1 i lesing har sammenheng med en feil som ble gjort da deler av prøven skulle «skåres». 
Også for ungdomstrinnet sin del er det en utfordring å heve flere elever til de høyeste nivåene. 
Kommunen ligger fortsatt bak målet om å være på nasjonalt nivå eller bedre. Det aller viktigste 
er å fokusere på oss selv og jobbe hardt for å gi elevene stadig bedre grunnleggende ferdigheter.  
 
Elevundersøkelsen publiseres offentlig for 7. og 10. trinn. Undersøkelsen viser at de aller fleste 
elevene i Fauske skolen trives, det er et godt utgangspunkt for å prestere godt i skolen og utvikle 
seg sosialt. Tall for antall elever som opplever mobbing viser at ikke alle har det like bra. Fauske 
kommune har satset betydelig på relasjons-kompetanse. Vi har tro på at denne satsingen over 
tid vil gi seg utslag i mindre mobbing. Skolene har i dag et sterkt fokus på mobbing. Tallene i 
elevundersøkelsen viser likevel at vi kan, bør og skal bli bedre.  

Fagdag tilstandsrapport: 27. april ble det for 3.år på rad avholdt fagdag om tilstandsrapporten. 
Politikere, foreldre, elever, rektorer, hovedtillitsvalgte og skoleadministrasjonen var deltagere. 
Gruppearbeid ble gjennomført, der det ble gitt gode tilbakemeldinger på områder deltakerne 
mener vi bør prioritere.  

Rapporten viser et utvalg av indikatorer i elevundersøkelsen, og det er mulig å gå inn i 
skoleporten.no for å hente ut ytterligere opplysninger.  
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2.Hovedområder og indikatorer 
 

2.1 Elever og undervisningspersonale 

2.1.1 Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. Dette må sees i sammenheng med nye krav til 
fagkompetanse for undervisningspersonalet både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.  

 

 

Lokale mål 
 Det er et mål å øke andelen undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning.  
 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

Tallet på elever 1 112 1 096 1 080 1 076 1 041 

Årsverk for undervisningspersonale 127,8 123,2 121,4 133,6 133,5 

Andel (%) undervisning gitt av undervisningspersonale 
med godkjent utdanning 

97,1 96,8 95,5 86,3 88,1 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 
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2.1.2 Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig 
lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på 
skolenivå. Lærertetthet beregnes med 
utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer 
og lærertimer, og gir informasjon om 
størrelsen på undervisningsgruppen. 
Indikatoren inkluderer timer til 
spesialundervisning og til andre lærertimer 
som tildeles på grunnlag av individuelle 
elevrettigheter. 

 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en 
indikasjon på antall elever per lærer i 
ordinær undervisning, hvor ressurser til 
spesialundervisning og undervisning i 
særskilt språkopplæring ikke regnes med. 
I andre sammenhenger kalles dette målet 
gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er 
heftet med usikkerhet. Dette kommer av 
at noen kommuner fører lærerressurser på 
kommunen sentralt mens andre 
kommuner fører det på skolen i GSI. Dette 
kan for eksempel være timer til 
spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 

 

Lokale mål 
Elevenes trivsel, læring og utvikling er 
et fokusområde, og målet er å gi den 
enkelte elev tilfredsstillende 
undervisning, herunder tilpasset 
opplæring og spesialundervisning ved 
behov.  
 

 

 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

 

 Figur 1Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet 
geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform 
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2.2 Læringsmiljø 

2.2.1 Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 
obligatoriske: 

• Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
• Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
• Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
• Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
• Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 

• Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre 
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever 
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre 
elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes 
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned 
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

• Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (prosent): Se eget diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav 
verdi er positivt og andel som er i prosent. 

 

 

Lokale mål 
Indikatoren er av betydning for elevenes trivsel og læring, og for Fauskeskolen er det et mål å ligge på 
nasjonalt gjennomsnitt eller bedre.  
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Elevundersøkelsen for 7. trinn viser at vi presterer noe svakere enn de vi sammenligner oss med, med 
unntak av parameteret mestring som har en positiv utvikling på 0,1 poeng. Sammenlignet med fjoråret 
har skolene i Fauske svakere resultater på alle områder med unntak av mestring. Reduksjonen tilsvarer 
0,2 poeng. Statistisk sett er ikke dette å regne som en signifikant forskjell. For området mobbing viser 
tallene en økning på 0,2 poeng sammenlignet med fjoråret. 7,3 % av elevene sier de er utsatt for 
mobbing i løpet av de siste månedene, noe som er en økning på 3% fra i fjor. 
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Elevundersøkelsen på 10.trinn viser også svakere resultater enn fjoråret. Reduksjonen tilsvarer 0,2 
poeng. Sammenligning med nasjon viser at Fauske kommune skårer 0,3 poeng svakere enn nasjon. Også 
for 10.trinn er området mestring et unntak,resultatet er identisk med fjoråret. Sammenlignet med 
fjoråret rapporterer færre elever å bli mobbet av medelever. Andelen elever som opplever nettmobbing 
er dobbelt så høy for 10.trinn som for 7. trinn. 

Det jobbes kontinuerlig med å redusere antall elever som på ulike måter blir mobbet. Fokuset på 
mobbing har økt, noe som også kan være en årsak til at flere elever tør si fra om mobbing. Det er svært 
viktig å holde fokus på at ingen elever skal mobbes i skolen. Temaet må og skal ha høyt fokus i alle 
skoler i Fauske kommune. 

 

2.2.2 Andel elever som har blitt mobbet  
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

Lokale mål 
Fauske kommune jobber mot en null visjon der ingen barn skal utsettes for mobbing. 

 

 
Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

 

 

 0,0  2,0  4,0  6,0  8,0  10,0  12,0

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 
ganger i måneden eller oftere (%)

Fauske kommune skoleeier Kommunal skoleeier Offentlig Begge kjønn Trinn 10

Fauske kommune skoleeier Kommunal skoleeier Offentlig Begge kjønn Trinn 7

Nasjonalt Nasjonalt Offentlig Begge kjønn Trinn 10

Nasjonalt Nasjonalt Offentlig Begge kjønn Trinn 7
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatet for 7. trinn er viser en økning fra skoleåret 2016-17. Det er viktig å jobbe videre for å 
redusere dett tallet.. Målrettet jobbing for å redusere mobbetallene er viktig.  

10. trinn viser en prosentandel elever som har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer på 9,1%. 
Tallet viser at frekvensen av mobbing i kommunen på dagens 10.trinn er for høy. Fokuset på mobbing og 
elevenes psykososiale miljø skal ha høyt fokus framover. 

2.3 Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

2.3.1 Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 
• måling 
• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

• kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene er rimelige 
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 
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• finne informasjon 
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

Lokale mål 
Fauske kommunes målsetting er at resultatene for nasjonale prøver skal ligge på nasjonalt nivå eller 
bedre. 
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Fauske kommune skoleeier  Sammenlignet geografisk  Offentlig eierform – Lesing 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

  

Nasonale prøver (NP) viser en klar forbedring på nivå 1 i lesing og regning sammenlignet med fjoråret. 
Resultatet på nivå 3 er på samme nivå som i fjor. For elevene på 5. trinn er det viktig å ha så få som 
mulig på nivå 1. Nivå 1 indikerer at de grunnleggende ferdighetene er såpass svake at de i den videre 
utdanningen kan streve med å henge med faglig. Antall elever på nivå 3 er tilnærmet det samme som 
fjoråret. Resultatene for nivå 1 er bedre enn snittet for landet, mens vi har litt færre elever på nivå 3. 

Engelsk har ikke hatt den samme positive utvikling som lesing og regning. På den positive siden er det å 
merke at kommunen har en betydelig økning av elever på nivå 3. Engelsk er forøvrig det faget 
kommunen har færrest utdannede lærere i, noe det er sannsynlig å anta gjenspeiler seg i elevresultatet. 

Antall elever med fritak fra NP er noe høyere enn det burde være. Tema er fulgt opp med skolene. 
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2.3.2 Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 
• måling 
• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 

• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene de får er rimelige 
• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

• finne informasjon 
• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 
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Lokale mål 
Fauske kommune sitt mål er at resultatene på nasjonale prøver skal ligge på nasjonalt nivå eller bedre. 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – Lesing 

 

 

 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

 

 

 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – Engelsk 

 

 

 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Nasjonale prøver 9. trinn 
Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

 
Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – Lesing 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene for nasjonale prøver på 8. trinn viser at Fauske kommune har en høy andel elever som 
presterer på nivå 1 og 2. i lesing. Kommunen har færre elever på nivå 4 og 5 enn de vi sammenligner oss 
med. Liten endring i faget de siste årene. I regning har kommunen stadig færre elever på nivå 1. Andel 
elever på nivå 4 og 5 er større enn tidligere. Engelsk viser reduksjon i antall elever på nivå 1 og 2 og en 
økning av elever på nivå 4 og 5. 

Sammenligning av resultatene for 8. trinn 2016 og 9. trinn 2017 viser at elevene i Fauske har hatt en 
fremgang på 4 skalapoeng. Framgangen indikerer at elevene har hatt forventet progresjon i fagene.       
Lesing viser at kommunen har omtrent samme prosentfordeling som nasjon på nivå 1 og 2. Kommunen 
har færre elever som når de to høyete nivåene. Regning viser at kommunen har få elever på nivå 1, 
samtidig har vi stadig færre på nivå 5. En årsak til denne utviklingen kan være at de flinkeste elevene får 
for lite utfordringer.  

Det er fortsatt viktig å jobbe målbevisst med grunnleggende ferdigheter, ikke minst gjelder dette lesing. 
Resultatene viser at kommunen på mange måter er på rett vei når det gjelder faglig utvikling. I forhold til 
grunnleggende ferdigheter er det viktig å jobbe for en ytterligere redusering av elever på nivå 1 og 2, 
samt øke antall elever på nivå 4 og 5. 
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2.3.3 Karakterer - 
matematikk, norsk og 
engelsk 
Standpunktkarakterer og 
karakterer fra eksamen i 
grunnskolen og i videregående 
opplæring utgjør sluttvurderingen. 
Denne vurderingen gir informasjon 
om kompetansen eleven har 
oppnådd i faget. Vurderingen skal 
ta utgangspunkt i målene i 
læreplanverket. Graderingen 
beskriver at karakteren: 

• 1 uttrykker at eleven har 
svært lav kompetanse i faget 

• 2 uttrykker at eleven har lav 
kompetanse i faget 

• 3 uttrykker at eleven har 
nokså god kompetanse i faget 

• 4 uttrykker at eleven har god 
kompetanse i faget 

• 5 uttrykker at eleven har 
meget god kompetanse i faget 

• 6 uttrykker at eleven har 
svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste 
karakter er 6. Karakterene vises 
som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
 Nasjonalt nivå eller bedre 
 

 

 

 

 

 

 
 

Illustrasjonen er hentet fra 
Skoleporten 

 
 

Figur 2Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på 
periode | Offentlig eierform 
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Skoleeiers egenvurdering 

Karakterene i fagene matematikk og engelsk viser stor grad av samsvar mellom eksamenskarakter og 
standpunktkarakter. Karakternivået ligger relativt nært opp til de vi sammenligner oss med. Norsk er det 
faget avstanden er størst opp til nasjonalt nivå for eksamen 2017. Kommunen har dette året betydelig 
svakere resultat enn foregående år.  

Eksamensfag skal over tid være jevnt fordelt på norsk,engelsk og matematikk . Kommunen har i 
overkant av 100 elever som tar eksamen. Dette medfører at antallet elever som tar eksamen i fagene er 
begrenset. Det forekommer at bare en klasse er opp i eksamen i f.eks norsk. Elevgrunnlaget vil dermed 
gi variasjoner fra år til år. 

2.3.4 Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres 
som karaktergjennomsnitt med 
én desimal. 

 

Lokale mål 
Nasjonalt snitt eller bedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen er hentet fra 
Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Grunnskolepoengene i Fauske har i likhet med de vi sammenligner oss med hatt en positiv utvikling. 
Kommunene har en liten nedgang sammenlignet med fjoråret. Kommunen presterer fortsatt bedre enn 
kommunegruppe 12.  Sammenlignet med nasjon er tallene for Fauske forventet med tanke på at vi 
presterer litt svakere på karakterer til eksamen og i standpunkt, samt ligger noe bak nasjonalt snitt på 
nasjonale prøver. 

 

2.4 Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1 Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
 Høyt antall elever som går over til videregående skole etter avsluttet grunnskole. 
 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2012 2013 2014 2015 2016 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Fauske kommune skoleeier 94,6 97,7 98,4 96,7 99,3 

Kommunegruppe 12 97,2 97,7 98,1 97,3 98,2 

Nordland fylke      

Nasjonalt 97,8 97,9 98,0 98,1 98,1 
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Diagrammet viser at Fauske kommune har svært mange elever er registrert i videregående skole samme 
året som de avslutter grunnskolen. For kommunen er dette positivt. Det aller viktigste er likevel  hvor 
mange elever som fullfører videregående skole, denne informasjonen kommer ikke fram i dette 
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diagrammet. Ser vi isolert på Fauske videregående skole er tallet på elever som har sluttet gått ned de 
siste 3 årene.  

3 Satsninger og systematisk oppfølging i 
Fauskeskolene  

Strategiplan: Strategiplan for tidsrommet 2018-2022 ble vedtatt i kommunestyret i desember 2017. 
Klasseledelse og relasjoner, lesing og digitale ferdigheter er kommunens satsingsområder i denne 
perioden. Det er utarbeidet plan for nettverksarbeid knyttet til satsingsområdene der samtlige skoler og 
lærere vil være delaktige. Systematisk nettverksjobbing innføres fra høsten 2018.  

Mitt valg: I april 2018 ble det holdt oppfølgingskurs i Mitt valg. Mitt valg er et program for utvikling av 
godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. De aller fleste lærerne i Fauske har 
deltatt på kursene. Vi har tro på at den kunnskap og idebank lærerne har fått vil bidra til et bedre 
læringsmiljø. Tilbakemeldingene fra skolene er gode. 

Helsefremmende skoler: Fauske kommune har jobbet aktivt for at alle skolene skal bli 
helsefremmende. Målet ble nådd våren 2018. 10 kriterier ligger til grunn for arbeidet med 
helsefremmende skoler. Vi ser at de største utfordringene er knyttet til kosthold og fysisk aktivitet. 
Utfordringene øker jo eldre elevene blir. Manglende energi og evne til konsentrasjon på grunn av dårlig 
eller mangelfullt kosthold gjør at elever ikke får tatt ut sitt faglige potensiale i skolen. Det vil bli nedsatt 
en gruppe som skal jobbe frem forslag til kosthold i Fauskeskolen skoleåret 2018-19.  

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBSM): Fauske kommune er nå inne i siste fase i denne 
satsingen. Kommunens tre 1-10 skoler med tilhørende barnehager er deltagere. IMSM skal bidra til 
kompetanseutvikling for barnehager, skoler og eiere om mobbing og andre krenkelser. 

Fagdag tilstandsrapport 27.04.18 

De beste rådene til administrasjon/rådmann når de skal bidra til å utvikle gode skoler: 

• Utvikle begrepet Fauskeskolen 
• Komme mer ut i skolene, gjøre seg kjent med skolene, elevene og ansatte 
• Ha få satsingsområder, gjennomfør disse og ikke ha for mange baller i lufta 

De beste rådene til kommunepolitikerne når de skal bidra til å utvikle gode skoler: 

• Bli kjent med skolene og de som jobber der. Besøk skolene, og ikke bare lese dokumenter 
• Tenk langsiktig, ha visjoner og tenk helhetlig. Gi skolene forutsigbare ressurser. 
• Samhandle med skolene. 

De beste rådene til skolelederne når d skal bidra til å utvikle gode skoler: 

• Fauskeskolens skoleledere skal tilstrebe at skolene sgerer og leverer likt. 
• Ha god kontakt med elevene. 
• Sørge for at de voksne på skolen samarbeider og er samkjørte. Gir like beskjeder, og overholder 

regler på en felles måte. 

De beste rådene til foresatte når de skal bidra til å utvikle gode skoler:  

• Vær den voksne, og tørr å sett grenser! 
• Bli kjent med de andre foreldrene og elevene i klassen til barna dine, og bry deg om andres barn.  
• Frem-snakke skolen og vis engasjement.  

 



Side 28 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 – 4.mai 2018 

Kvalitetssikringssystem: Fra skoleåret 2018-19 innføres nytt kvalitetssikringssystem som skal bidra til 
en systematisk oversikt og oppfølging av de mål som ligger i lov og forskrift, samt kommunale 
satsninger.  

Veilederkorpset: Fauske kommune har bedt om bistand fra utdanningsdirektoratet for å bistå 
kommunen i å forbedre skolene som lærenden organisasjon. Vi har fått 3 veiledere som skal følge 
kommunen og skolene for å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolene. Veilederne skal følge oss i inntil 
2,5 år. I denne forbindelse har alle skolene mottatt ekstern skolevurdering i april 2018, og rapportene fra 
vurderingen ligger som vedlegg til tilstandsrapporten.  

4 Konklusjon 
Det er det siste året innført flere tiltak som skal gi både kortsiktig og langsiktig effekt på elevenes læring, 
trivsel og utvikling, samt utvikle Fauskeskolen og heve resultatene på alle områder.   
Det nevens blant annet:  

• Systematisk oppfølging av nasjonale prøver, innbefattet forarbeid, gjennomføring og etterarbeid 
• Vedtatte strategiplan, med definerte felles satsningsområder for Fauskeskolen 
• Avsetting av felles utviklingstid for alle skolene i Fauske 
• Plan for nettverksjobbing knyttet til satsningsområdene i strategiplanen  
• Innføring av felles kvalitetssikringssystem fra skoleåret 2018-2019  
• Bistand fra utdanningsdirektoratet gjennom veilederkorpset og ekstern skolevurdering  
• Innføring av Mitt valg på alle skolene  
• Skolering innenfor relasjons-kompetanse   

 
I skolene i Fauske jobbes det kontinuerlig og systematisk for å gi økt læringsutbytte til elevene.  
 
På alle nivå i skolene jobbes det nå systematisk og godt for å heve kvaliteten på opplæringen. 
Endringsarbeid tar tid, både i forhold til å skaffe eierskap til endringene, implementeringsperioden og for 
å se resultatene av det arbeidet som gjøres. Rådmann mener de grep som er gjort og de tiltak som er 
innført vil bidra til å heve trivsel og læringsutbytte til elevene både på kort og på lang sikt.  
 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skoleutvikling 

Ekstern skolevurdering – 
et verktøy for skoleutvikling 
 

 
Rapport fra ekstern vurdering 
på Erikstad skole i uke 17 2018 
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I. Forord 

Veilederkorps 

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et 

samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre 

mer og fullføre utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som 

trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. I starten eller i forkant av 

veilederperioden, gjennomføres «Ståstedsanalyse» og «Ekstern skolevurdering.» 

 

Ståstedsanalysen 

Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å 

kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i 

kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser 

som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne analysen og eventuelle andre 

undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen.  

 

Ekstern skolevurdering  

Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, 

kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et 

system for vurdering av skolens virksomhet, internt eller eksternt. Forskriften nevner 

ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er 

ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner 

for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Utdanningsdirektoratet bygger 

vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin 

skolevurderingsmetodikk.  

 

Modellen består av fem trinn: 

 

 

Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes 

det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve 

kjernen i vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis 

innenfor vurderingstemaet. Dette settes inn i et skjema som kalles «Framtidsbilde.»  

 

Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i 

forhold til tegnene på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i 

skolemiljøet, og vurdererparet vil få tilgang til dokumenter som kan være av 

betydning for den vurderinga som skal gjennomføres.  

 

Selve vurderingsuka varer i tre til fire dager, og siste dag av vurderinga legges 

funnene fram i en rapport for skolen. I denne rapporten vil vurdererne trekke fram 

tegn på god praksis og tegn på praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i 

rapporten skal være til hjelp i det videre arbeidet med det valgte temaet. 

Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.  
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II. Fakta om skolen 
 

Erikstad skole er en barneskole for elever i 1.-4. klasse. Skolen ligger naturskjønt til 

ved sjøen. Den har et attraktivt uteområde som benyttes i ulike sammenhenger.  

 

Skoleåret 2017-2018 har skolen 60 elever som fordeler seg jevnt på fire trinn. Det er 

12 ansatte, inkludert lærere, assistenter og administrasjon. I tillegg er det SFO. 

 

«Sammen blir vi gode» er skolens visjon. Denne har blitt utviklet gjennom bred 

intern medvirkning i personalet. Skolen vektlegger aktiviteter som utvikler felles-

skapet på tvers av klassene og periodevis jobbing i aldersblandede grupper. 

 

De siste årene har skolen jobbet med lokale prosjekter innenfor «Den naturlige 

skolesekken», som blant annet har fokusert på bærekraftig utvikling og kunnskap om 

lokale forhold og historie. 

 

Erikstad skole har ambisjon om å utvikle seg videre og møte utfordringene som blant 

annet ligger i de kommende nye læreplanene på en offensiv måte. Skolen ønsker å 

være en engasjert aktør, bidra til utforming av framtidens «Fauskeskole» og gi 

elevene en god start på skolelivet. 

 

 

III. Valg av hovedutfordring  
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, kommer 

skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring og vurderingstema. 

Dette formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen.  

Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen og kommunens dokumenter har 

kommunen, i samarbeid med veilederkorpset, valgt «Klasseledelse og relasjoner» 

som vurderingstema. 
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IV. Framtidsbilde 
 

Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik 

idealtilstand kalt et «framtidsbilde.» Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og 

er knyttet til praksis. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål 

med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mote dette 

bildet. 

Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet, skal henge nøye sammen med 

påstandene i Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av 

vurdererne, og skolen er involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant 

av vurderingsprosessen.  

 

Framtidsbilde - ekstern skolevurdering ved 
Erikstad skole 
 
Vurderingstema: Klasseledelse og relasjoner 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 
Alle elever opplever 

mestring og glede i møte 
med skolen. 

 
 

 

 

 Alle elever opplever at de har venner 
og noen å være sammen med på 

skolen.  
 Elevene opplever at de voksne bryr 

seg.  

 Elevene forstår hva de skal lære og 
hva de skal gjøre for å bli bedre. 

 Elevene opplever at lærerne støtter 
dem i læringsarbeidet. 

 
Ansatte i skolen fremstår 

som trygge, tydelige og 
samstemte voksne. 
 

 

 

 Ansatte har en positiv relasjon til hver 
enkelt elev. 

 Lærerne har sammen med elevene 
innarbeidet tydelige regler og rutiner 

for elevgruppen. 

 Lærerne har en tydelig struktur i 
læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål. 
 Det er sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

 
Foreldre og FAU er involvert 

i arbeidet med et godt 
skole- og klassemiljø. 
 

 Forventingene mellom skole og 
foreldre er avklart.  

 Foreldrene bidrar positivt i elevenes 
læring og utvikling. 

 Foreldre har reell medvirkning. 

 Foreldrene er med på å skape et 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring.   
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Skolen er en lærende 

organisasjon som forbedrer 

seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 

 Skolen har en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet, og de voksne 

utøver sine roller basert på denne 

plattformen.  
 Ledelsen legger jevnlig til rette for 

refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling.  

 Personalet har en felles forståelse av 
begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid. 
 Beslutninger som er fattet følges lojalt 

opp av alle ansatte. 
                 

 

V. Sammenstille og se mønster 
 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. 

Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot tegnene på 

god praksis i framtidsbildet. 

Ut fra denne vurderingen, trekkes konklusjoner. En finner frem til skolens sterke 

sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Dette 

kommer frem i «tegn på god praksis» og i «praksis som kan bli bedre» i 

vurderingsrapporten. 

Vanligvis er det slik at ikke alle tegnene på god praksis vil bli kommentert i 

rapporten. Det betyr at her har ikke vurdererne gjort spesielle funn som må 

kommenteres.  

Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. 

Dette kan føre til en bevegelse som må tas videre av ledelse og personale. 

Vurdererne er ikke forskere, men kvalifiserte vurderere med god kunnskap om skole. 

 

 

VI. Tegn på god praksis 
 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med skolen. 

 Tegn på god praksis: Alle elever opplever at de har venner og noen å være 

sammen med på skolen.  
 

Vi fant:  

Både elevene, lærerne og foreldrene sier at alle har venner og noen å være sammen 

med på skolen. 

Lærerne forteller at de følger godt med, både i timene og i friminuttene og at 

vennskap og relasjonsbygging er tema i arbeidet med «Mitt valg». De sier også at 

aldersblandede aktiviteter bidrar til å bygge relasjoner på tvers av trinn. 
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Elevene forteller om fadderordning, felles regler på uteområdet og at alle kjenner 

hverandre. 

Foreldrene sier at de opplever at elevene er flinke til å ta kontakt hvis de ser noen 

som går alene. 

Ståstedsanalysen: 

42. På vår skole arbeider vi bevisst med å utvikle positive relasjoner mellom elevene 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

44. Alle elever er inkludert i skolens fellesskap 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 

 

 Tegn på god praksis: Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 

 

Vi fant:  

Foreldrene opplever at elevene har voksne de kan gå til som de har en god relasjon 

til. 
 

Dette bekreftes av elevene, som sier at de kan snakke med alle de voksne, men at 

det er lettest å snakke med de voksne som de kjenner best. 
 

Lærerne forteller at de er opptatt av å møte hver enkelt elev. Det er viktig for dem å 

ha gode relasjoner til alle, også elever som de ikke selv underviser. 

 

Ståstedsanalysen: 

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 

 

 Tegn på god praksis: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring.   

 

Vi fant:  

Både elevene, foreldrene og lærerne forteller at foreldrene deltar på arrangementer 

og aktiviteter på skolen. Foreldrene er aktive, positive og samarbeider godt med 

skolen i arbeidet med inkludering. Inkludering er også tema på foreldremøtet i 

starten av 1. klasse og blir fulgt opp på senere årstrinn. 

 

Ståstedsanalysen: 



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Erikstad skole Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 - 7 - 

101. På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes 

læring og utvikling 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

 

Her ser vi en forskjell mellom det vi har hørt i samtalene med de ulike gruppene og 

det vi finner i Ståstedsanalysen. 

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 

kollektive prosesser. 

 

 Tegn på god praksis: Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet, 

og de voksne utøver sine roller basert på denne plattformen.  

 

Vi fant: 

Lærerne forteller at skolen har satt i gang et arbeid med å utvikle og revidere den 

pedagogiske plattformen. Etter at skolen ble omorganisert, opplevde personalet et 

behov for å etablere et felles ståsted i den nye organisasjonen. Dette er et 

utviklingsarbeid som er tett knyttet til skolens kontinuerlige kvalitetsarbeid og vil 

fortsatt være et viktig utviklingsområde for skolen framover. 

Ståstedsanalysen: 

58. Vår skole har en tydelig visjon 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

59. På vår skole har vi en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

 

VII. Praksis som kan bli bedre 
 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med skolen. 

 Tegn på god praksis: Elevene forstår hva de skal lære og hva de skal gjøre for å 

bli bedre. 

 

Vi fant:  

Elevene sier at de får vite hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre dette. I 

utviklingssamtalene får de vite hva de må øve på for å bli bedre. 

Lærerne sier at de snakker lite med elevene om hva de skal lære. De sier at de selv 

planlegger hva elevene skal lære, hvilke arbeidsmåter og læringsstrategier de skal 

bruke, men kommuniserer i liten grad målene for arbeidet ut til elevene. Vi finner 

også lite bruk av læringsmål på ukeplanene. Vi har i liten grad hørt og sett arbeid 

med læringsmål og underveisvurdering i undervisningsøktene. 

Lærerne sier at skolen har deltatt i satsingen på «Vurdering for læring» for en tid 

tilbake. De sier videre at de siden har jobbet lite med bruk av underveisvurdering og 
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framovermeldinger, som bidrar til at elevene vet hva de skal lære og hva de skal 

gjøre for å bli bedre. 

Dette stemmer godt med det vi har sett og hørt i våre observasjoner. 

Ståstedsanalysen: 

30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

44,4% 55,6% 0,0%  

31. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

44,4% 55,6% 0,0%  

32. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut i fra 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

44,4% 55,6% 0,0%  

33. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til 

kompetansemålene 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

55,6% 44,4% 0,0%  

34. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

22,2% 77,8% 0,0%  

 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 

 

 Tegn på god praksis: Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, 

arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

 

Vi fant:  

Foreldrene sier at de vet lite om hvilke arbeidsmåter skolen bruker sammen med 

barna. På ukeplanene kan det stå hva som er tema, men ikke hva de skal lære, 

hvorfor og hvordan dette skal bli vurdert. 
 

Foreldrene forteller at de ønsker å være mer involvert i elevenes læringsarbeid og 

utvikling faglig og sosialt. 

 

Lærerne forteller at de selv opplever at «Vurdering for læring» er et 

forbedringspunkt. De sier at selv om skolen har jobbet med vurdering, har de ikke 

skriftliggjort dette og satt det i system slik at «Vurdering for læring» er en del av 

skolens praksis og utviklingsarbeid. 

Ståstedsanalysen: 

21. På vår skole er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

 

Her ser vi en forskjell mellom det vi hører i samtalene både med foreldre og lærere 

og det vi ser i Ståstedsanalysen. 
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Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 

 

 Tegn på god praksis: Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.  

 

 

Vi fant: 

Lærerne forteller at det er behov for en avklaring av roller og ansvar mellom skolen 

og foreldrene. 

 

Foreldrene forteller at de ønsker å være mer involvert i elevenes læringsarbeid og 

utvikling faglig og sosialt. De sier at det er variasjon i hvordan trinnene 

kommuniserer ut og hvordan relasjonen mellom skolen og foreldrene er på de ulike 

trinnene. 

 

Ståstedsanalysen: 

101. På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes 

læring og utvikling 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 

kollektive prosesser. 

 

 Tegn på god praksis: Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 

erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  

 

Vi fant:  

Både rektor og lærerne sier at skolen har arenaer som kan brukes til felles refleksjon, 

erfaringsdeling og læring. 

Lærerne sier at skolen har behov for en bedre struktur på møtene, som innebærer 

skille mellom drift og utvikling. De sier også at de har behov for mer tid til arbeid 

med pedagogisk utvikling. De mener at skolen kan bli bedre til å gjennomføre 

lærende møter, slik at de ansatte møter forberedt. Da vil de være mer aktive i 

refleksjoner og erfaringsdeling, som samtidig fører til en felles kompetanseutvikling i 

personalet. 

Ståstedsanalysen: 

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

95. Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  
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VIII. Spørsmål til refleksjon og ettertanke 

Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter skolevurderingen. 

Spørsmålene er ikke ment som konklusjoner, men de skal være åpne og formulert ut 

fra en samlet vurdering av tegnene på god praksis og på praksis som kan bli bedre på 

skolen. 

 

Skolen har deltatt i satsingen «Vurdering for læring» og jobbet en del med dette. 

1. Hvordan kan lærerne bruke prinsippene i «Vurdering for læring» i det daglige 

læringsarbeidet med elevene, slik at elevene forstår hva de skal lære, hva som 

er forventet av dem og hva de skal gjøre for å bli bedre? 

2. Hvordan kan lærerne arbeide for å skape sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Skolen har et godt samarbeid med foreldrene og foreldrene bidrar til å skape et godt 

miljø på skolen. Foreldrene forteller at de ønsker å være mer involvert i elevenes 

læringsarbeid og utvikling faglig og sosialt. 

3. Hvordan kan skolen utvikle et system for foreldreinvolvering, slik at alle 

foreldre har samme mulighet til samarbeid og medvirkning til beste for 

elevene? 

 

Skolen har etablerte møtearenaer som kan brukes til felles refleksjon, erfaringsdeling 

og læring. 

4. Hvordan kan skolen utvikle en struktur for lærende møter, som ivaretar mer 

tid til pedagogisk utvikling gjennom refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling? 

 

IX. Etterord 

Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan ha 

stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva skolen gjør 

med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  

 

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre 

utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 

 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

 Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen (ev sammen med personalet og 

Veilederkorpset) lager en milepælsplan for etterarbeidet 

 Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 

 Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 

 Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp 

prosessen 

 Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har 

skjedd av endringer 
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Vedlegg A.  Deltakere i ekstern vurdering 
 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos elevene, 

foresatte, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for 

skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt.  

− Interne: Elever, foreldre, lærere, assistenter og rektor 

− Eksterne: Øyvind Mellem og Gerd Helga Stifoss-Hanssen 

 

For å sikre bred informasjonsinnhenting har vi intervjuet elever, foreldre, ansatte og 

ledelsen ved skolen. Vi har observert alle klassene. 

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  
 

Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurdere og skole, og 

data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er 

utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har 

gjennomført en ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. 

Samtaleguider er utarbeidet og foreldremøte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt to dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag 

der vurderere og hele personalet møtes for første gang. Informasjonsinnhentingen 

foregår ved at det gjennomføres samtaler, møter, observasjoner mm. Alle data 

sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i materiale og speiler det mot 

framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for personalet og andre den siste 

dagen av vurderingen.  

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det innebærer at 

det valgte temaet må være avgrenset.  

 

Framdriftsplan: 

Uke Tiltak Ansvar 

14 Møte mellom veileder og vurderere 
 Avklaring av vurderingstema 
 Praktiske forhold 

o Vurdererne trenger et arbeidsrom som har 

mulighet for bruk av internett 
o Eget rom der vurdererne kan gjennomføre 

intervjuer 
 Rektor skriver kort fakta om skolen. Dette skal settes inn 

I rapporten 

 Elever som skal til intervju må være taleføre, slik at 

vurdererne får mest mulig informasjon 
 Både elever og lærere får informasjon om vurderingen 

på forhånd. 
 Rektor viser powerpoint-presentasjon med 

informasjon til skolen I personalet 

Alle 

involverte 

14 Vurdererne lager og sender skolen et utkast til framtidsbilde. Vurderere 
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15 Skolen får tilsendt: 

Plan for vurderingsarbeidet. 
Foreldrebrev som sendes til alle foreldrene 

Framdriftsplan 

Vurderere 

15 Vurderere får tilsendt følgende dokumenter på mail, eller det 

gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside. Det som ikke 
finnes, trenger skolen ikke lage ekstra i forbindelse med 
vurderingen. 

 Ståstedsanalysen  
 Fakta om skolen  
 Samhandlingsplan oppvekst  
 Strategiplan for Fauskeskolen  
 Strategiplan for nettverksgrupper  
 Elevundersøkelsen 
 Foreldreundersøkelsen 
 Mal for elev- og utviklingssamtaler 
 Ukeplan/læringsplan for alle trinn en vilkårlig uke 

Rektor 

15  Skolens personale drøfter framtidsbildet og 
kommer med eventuelle forslag til endringer og 
tillegg 

 Framtidsbildet godkjennes av skole og vurderere 

Skolen og 
vurderere 

16 Vurdererne sender til skolen 
 Samtaleguider som deles ut til de som skal intervjues  

Vurderere 

17 Vurderingsuka 

Framlegging av rapport, onsdag 25.april 

Skolen har ansvar for å invitere de som skal inviteres: 

o Alle ansatte 

o Fau-representanter 

o Elevrådsrepresentanter 

o Politikere 

o Representanter fra skoleeier 

o Andre som skolen mener er aktuelle (presse etc) 

Alle 
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Plan for vurderingsdagene: 

 

Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom Ståstedsanalysen, som utgjør et godt 

grunnlag for utvelgelse av område/tema for vurderingen. For å sikre god forankring 

og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder. For å få best 

mulig kvalitet på informanter fra elevene, ber en rektor i samarbeid med 

kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for 

å sette opp en plan for intervjuer med personalet, slik at skolen kan fungere så vanlig 

som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer.  

 

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er 

følgende metoder benyttet: 

 

Intervju, observasjon og dokumentanalyse. 

Ståstedsanalysen 

Skolen har gjennomført Ståstedsanalysen. Tema for ekstern vurdering ble drøftet 

med skoleeier, rektorer og Veilederkorpset. 

Dokumentanalyse 
 Ståstedsanalysen  
 Samhandlingsplan oppvekst  

Dato: Tidspunkt: Hva: Ansvar: 

Tirsdag 

24.04.2018 

08.00 Første møte med skolen og 

personalet 

Rektor og 

vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

09.00-10.30 O Observasjon i klassene Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

10.30-11.30 Samtale med elever 1.-

4.trinn 

 2 elever fra hver klasse   

 

Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

11.30-12.00 Lunsj  

Tirsdag 

24.04.2018 

12.30-13.45 Observasjon i klassene Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

14.00-15.15 Samtale med lærere og 

assistenter 

Personalet og 

vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

15.30 Samtale med rektor Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

18.00-19.30 Foreldremøte Foreldrene og 

vurdererne 

Onsdag 

25.04.2018 

13.00 Framlegging av rapport til 

rektor 

Vurdererne 

Onsdag 

25.04.2018 

14.15-15-30 Framlegging av rapport for 

personalet og inviterte gjester 

Rektor og 

vurdererne 
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 Strategiplan for Fauskeskolen  
 Strategiplan for nettverksgrupper  
 Mal for elev- og utviklingssamtaler 
 Ukeplan/læringsplan for alle trinn 
 Plan for aldersblanding 
 Dokument fra arbeidsseminar på Villa Sjøtun 2018. 

 

 

Vedlegg D. Samtaleguider 

For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til 

hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper 

medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle knyttet til 

framtidsbildets formulerte tegn på god praksis. 

 

Samtaleguide elever: 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis  

 

Alle elever opplever mestring og glede 

i møte med skolen. 

 

 

 

 

 Har elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen?  

 Opplever dere elever at de voksne bryr 

seg? 

 Forstår du hva du skal lære og hva du 

skal gjøre for å bli bedre? 

 Hjelper læreren deg å lære? 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 Er det lett å snakke med de voksne på 

skolen? 

 Har dere lagd regler for klassen? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 Snakker foreldrene og lærerne sammen?  

 Snakker du med foreldrene dine om 

skolearbeidet?   

 Er foreldrene med på å gjøre ting for å 

skape godt skole- og klassemiljø? 

 

Skolen er en lærende organisasjon 

som forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 

 

 Blir dere spurt om hvordan skolen kan 

bli bedre, slik at dere blir støttet i 

læringen? 

 Blir dere spurt om hvordan skolen kan 

være et godt sted for dere å være, hvor 

dere trives?   

 

 

Samtaleguide foreldre 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og glede 

i møte med skolen. 

 

 

 

 Har alle elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen? 

 Bryr alle de voksne seg?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva 

de skal gjøre for å bli bedre? 

 Støtter du elevene i læringsarbeidet?  

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 Har lærerne en positiv relasjon til hver 

enkelt elev? 

 Har læreren, sammen med elevene, 

innarbeidet tydelige regler og rutiner for 
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elevgruppen? 

 Har lærerne en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 

 Er det sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 

 

 

 Er forventingene mellom skole og 

foreldre avklart?  

 Bidrar foreldrene positivt i elevenes 

læring og utvikling? 

 Har foreldrene reell medvirkning? 

 Er foreldrene med på å skape et 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring? 

 

Skolen er en lærende organisasjon 

som forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 Er skolen åpen for å motta innspill på 

forbedring fra foreldrene? 

 

 

 

Samtaleguide ansatte 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og glede 

i møte med skolen. 

 

 

 

 Har alle elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen? 

 Bryr alle de voksne seg?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva 

de skal gjøre for å bli bedre? 

 Støtter du elevene i læringsarbeidet? 

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Har du en positiv relasjon til hver enkelt 

elev? 

 Har du, sammen med elevene, 

innarbeidet tydelige regler og rutiner for 

elevgruppen? 

 Har du en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 

 Er det sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 

 

 

 Er forventingene mellom skole og 

foreldre avklart?  

 Bidrar foreldrene positivt i elevenes 

læring og utvikling? 

 Har foreldrene reell medvirkning? 

 Er foreldrene med på å skape et 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring? 

 

Skolen er en lærende organisasjon 

som forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 

 Har skolen har en felles plattform for det 

pedagogiske arbeidet, slik at de voksne 

utøver sine roller basert på denne 

plattformen? 

 Legger ledelsen jevnlig til rette for 
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refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling?  

 Har personalet en felles forståelse av 

begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid? 

 Blir beslutninger som er fattet fulgt lojalt 

opp av alle ansatte? 
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I. Forord 

Veilederkorps 

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et 

samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre 

mer og fullføre utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som 

trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. I starten eller i forkant av 

veilederperioden, gjennomføres «Ståstedsanalyse» og «Ekstern skolevurdering.» 

 

Ståstedsanalysen 

Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å 

kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i 

kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser 

som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne analysen og eventuelle andre 

undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen.  

 

Ekstern skolevurdering  

Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, 

kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et 

system for vurdering av skolens virksomhet, internt eller eksternt. Forskriften nevner 

ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er 

ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner 

for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Utdanningsdirektoratet bygger 

vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin 

skolevurderingsmetodikk.  

 

Modellen består av fem trinn: 

 

 

Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes 

det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve 

kjernen i vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis 

innenfor vurderingstemaet. Dette settes inn i et skjema som kalles «Framtidsbilde.»  

 

Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i 

forhold til tegnene på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i 

skolemiljøet, og vurdererparet vil få tilgang til dokumenter som kan være av 

betydning for den vurderinga som skal gjennomføres.  

 

Selve vurderingsuka varer i tre til fire dager, og siste dag av vurderinga legges 

funnene fram i en rapport for skolen. I denne rapporten vil vurdererne trekke fram 

tegn på god praksis og tegn på praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i 

rapporten skal være til hjelp i det videre arbeidet med det valgte temaet. 

Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.  
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II. Fakta om skolen 

Hauan skole ligger i Fauske kommune. Den ble etablert i 1973 og har kommunal 

barnehage i 1.etasje, mens skolen holder til i etasjen over. Skolen ble påbygd i 1997. 

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Fauske sentrum. Skolen har et 

opparbeidet uteområde som inneholder grillhus, hinderløype og skøyte- og 

fotballbane. Skolen ligger tett inntil naturen med fine skogs- og turområder som 

brukes flittig av elever og lærere både til lek og til uteskoleundervisning.  

Hauan grendehus ligger i tilknytning til skolen, hvor skolen har leieavtale for bruk av 

gymsal og egne lokaler til SFO. 

Hauan skole har 61 elever fordelt på 1.-4. klasse. Skolen har 12,83 årsverk, fordelt 

på lærere, fagarbeidere, merkantil, SFO-leder og rektor. 

Skolens helsesøster er Trude Zahlsen, hun har kontordag ved Hauan skole onsdager, 

da har hun åpen dør for både elever og ansatte. 

Skolen samarbeider med flere instanser: Fauske familiesenter, PPT (Pedagogisk- 

psykologisk tjeneste), TIMS, barnevern og barnehagene. 

Skolen samarbeider også med et aktivt FAU, som blant annet vedlikeholder 

skøytebane, arrangerer Hauan cup (ski), juletrefest, sommerfest, 17.mai-

arrangement og bidrar aktivt utfra elevenes behov. 
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III. Valg av hovedutfordring  
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, kommer 

skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring og vurderingstema. Dette 

formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen.  

Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen og kommunens dokumenter har 

kommunen, i samarbeid med veilederkorpset, valgt «Klasseledelse og relasjoner» som 

vurderingstema. 

IV. Framtidsbilde 
 

Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik 

idealtilstand kalt et «framtidsbilde.» Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og 

er knyttet til praksis. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål 

med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mote dette bildet. 

Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet, skal henge nøye sammen med 

påstandene i Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av 

vurdererne, og skolen er involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant 

av vurderingsprosessen.  

 

Framtidsbilde - ekstern skolevurdering ved 
Hauan skole 
 
Vurderingstema: Klasseledelse og relasjoner 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 
Alle elever opplever 

mestring og glede i møte 
med skolen. 

 
 

 

 

 Alle elever opplever at de har venner 
og noen å være sammen med på 

skolen.  
 Elevene opplever at de voksne bryr 

seg.  

 Elevene forstår hva de skal lære og 
hva de skal gjøre for å bli bedre. 

 Elevene opplever at lærerne støtter 
dem i læringsarbeidet. 

 
Ansatte i skolen fremstår 

som trygge, tydelige og 
samstemte voksne. 
 

 

 

 Ansatte har en positiv relasjon til 
hver enkelt elev. 

 Lærerne har sammen med elevene 
innarbeidet tydelige regler og rutiner 

for elevgruppen. 
 Lærerne har en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål. 
 Det er sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene. 
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Foreldre og FAU er 

involvert i arbeidet med et 

godt skole- og klassemiljø. 
 

 Forventingene mellom skole og 
foreldre er avklart.  

 Foreldrene bidrar positivt i elevenes 

læring og utvikling. 
 Foreldre har reell medvirkning. 

 Foreldrene er med på å skape et 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring.   

 

Skolen er en lærende 
organisasjon som 

forbedrer seg gjennom 

kollektive prosesser. 
 

 Skolen har en felles plattform for det 

pedagogiske arbeidet, og de voksne 
utøver sine roller basert på denne 

plattformen.  

 Ledelsen legger jevnlig til rette for 
refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling.  
 Personalet har en felles forståelse av 

begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid. 

 Beslutninger som er fattet følges 
lojalt opp av alle ansatte. 

                 

 

V. Sammenstille og se mønster 
 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. 

Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot tegnene på god 

praksis i framtidsbildet. 

Ut fra denne vurderingen, trekkes konklusjoner. En finner frem til skolens sterke sider 

innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Dette kommer 

frem i «tegn på god praksis» og i «praksis som kan bli bedre» i vurderingsrapporten. 

Vanligvis er det slik at ikke alle tegnene på god praksis vil bli kommentert i rapporten. 

Det betyr at her har ikke vurdererne gjort spesielle funn som må kommenteres.  

Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. 

Dette kan føre til en bevegelse som må tas videre av ledelse og personale. Vurdererne 

er ikke forskere, men kvalifiserte vurderere med god kunnskap om skole. 

 

 

VI. Tegn på god praksis 
 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med skolen. 

 Tegn på god praksis: Alle elever opplever at de har venner og noen å være 

sammen med på skolen.  
 



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Hauan skole Feil! Bokmerke er 
ikke definert. 

 - 6 - 

Vi fant:  

Både elevene, lærerne og foreldrene sier at alle har venner og noen å være sammen 

med på skolen. De fleste elevene bor i gangavstand til skole og mange deltar i 

organiserte aktiviteter i fritiden i tilknytning til skolen og grendehusets område. 

Foreldrene sier at elevene er sammen med hverandre på fritiden, på tvers av 

trinnene. 

Elever, foreldre og ansatte sier at dersom noen elever er alene, er de andre flinke til 

å inkludere i leken. Vennebenkene blir også brukt slik at hvis noen setter seg her, har 

elevene ansvar for å inkludere i aktiviteter. Både ansatte og foreldre forteller også at 

lærerne setter opp lekevenner og «hemmelig venn» for å inkludere. 

 

Ståstedsanalysen: 

44. Alle elever er inkludert i skolens fellesskap 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 

 

 Tegn på god praksis: Elevene opplever at de voksne bryr seg.  
 

Vi fant:  

Ansatte sier at de bryr seg og er opptatt av at alle elever skal ha det bra og oppleve 

trygghet og trivsel. Foreldrene sier det er god dialog mellom foreldre og SFO. Skolen 

er generelt flink til å si fra dersom det er noe. 

Foreldrene sier at muligheten til å ha kontakt med de voksne er spesielt god på SFO. 

Videre sier de at barna er glad i de voksne på SFO, som foreldrene opplever som et 

uttrykk for at de voksne der ser barna. 

 

Ståstedsanalysen: 

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

43. På vår skole blir krenkende ord og handlinger raskt fulgt opp 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Hauan skole Feil! Bokmerke er 
ikke definert. 

 - 7 - 

 

28. Når skolen oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon, gis eleven raskt ekstra 

støtte for å komme over i et positivt læringsløp 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 

 

 Tegn på god praksis: Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 

 

Vi fant:  

Foreldrene sier at de har inntrykk av at de ansatte har en positiv relasjon til hver 

enkelt elev. De forteller at rektor kan navnene på alle elevene. Foreldrene mener at 

klassestørrelsene bidrar til at eleven blir sett og at skolestørrelsen gjør at relasjonene 

på tvers av trinnene er gode.  

 

Elevene sier at hvis det er noe som er trist og leit, så kan de snakke med de voksne. 

De yngste elevene sier at det noen gang kan det være vanskelig, hvis de ikke kjenner 

de voksne så godt eller husker navnene deres. De eldste elevene bekrefter at selv om 

de voksne er forskjellige, kan de snakke med alle. Elevene sier også at de kan snakke 

med helsesøster. 

 

Lærerne forteller at de har brukt relasjonskartlegging som verktøy, etter å ha vært på 

kurs om dette og at SFO bruker dette jevnlig 

 

Ståstedsanalysen: 

41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

42. På vår skole arbeider vi bevisst med å utvikle positive relasjoner mellom elevene 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

73. Lærerne på skolen tar ansvar for alle elevene på skolen 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  
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Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 

 

 Tegn på god praksis: Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige 

regler og rutiner for elevgruppen. 

 

Vi fant:  

Elevene forteller at de har klasseregler som henger i klasserommet, som de har vært 

med på å lage selv. Klassereglene lages på første trinn og de tar de med til over til 

neste klassetrinn. Dette bekreftes av foreldre og ansatte. 

 

Ståstedsanalysen: 

38. Skolen arbeider systematisk med å bedre læringsmiljøet 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

87,5% 12,5% 0,0%  

 

 

   
 

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 
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 Tegn på god praksis: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring.   

 

Vi fant:  

FAU og foreldrene deltar på aktiviteter og arrangementer og er med å bidra til å 

utvikle det fysiske miljøet rundt skolen. Dette har også en effekt som når utover 

skolen til lokalmiljøet. Foreldrene sier at det er viktig å framsnakke skolen og å være 

positiv i omtalen av skolen til barna, slik at dette støtter opp om samarbeidet mellom 

skole og hjem. 

Elevene og ansatte forteller at foreldrene deltar på og organiserer 17. mai, 

avslutninger, skicup, skøytebane, m.m. 

 

Ståstedsanalysen: 

105. Skolen bruker lokalmiljøet aktivt i undervisningen 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 

kollektive prosesser. 

 

 Tegn på god praksis: Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle ansatte. 

 

Vi fant: 

Ansatte forteller om tillit mellom ansatte og rektor. De opplever at det skolen blir enig 

om følges opp av alle. 

 

Ståstedsanalysen: 

68. Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

VII. Praksis som kan bli bedre 
 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med skolen. 

 Tegn på god praksis: Elevene forstår hva de skal lære og hva de skal gjøre for å 

bli bedre. 

 

Vi fant:  

Lærerne sier at skolen har deltatt i satsingen på «Vurdering for læring» for en tid 

tilbake. Det er oppslag i alle klasserom som uttrykker sentrale momenter i 

vurderingsarbeid. De sier videre at de har jobbet lite med prosesser for å utvikle 

felles forståelse og praksis for underveisvurdering og framovermeldinger. De sist 

ansatte har ikke deltatt i felles kompetanseheving. 
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Elevene sier at de får vite hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre dette. 

Foreldrene forteller at skolen har gode tiltak som er tilpasset barna i læresituasjonen, 

som bøker med ulike nivå. De sier at det er litt variasjon i hvilke lekser elevene får 

som tilpasning og at lærerne kan ha ulike måter å legge opp læringsarbeidet på, slik 

at dette kan gi variasjon mellom lærere på trinnet og på de ulike trinnene. Foreldrene 

kan også merke forskjeller dersom det blir bytte av lærer. 

 

Ståstedsanalysen: 

30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

62,5% 37,5% 0,0%  

31. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

87,5% 12,5% 0,0%  

34. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

37,5% 62,5% 0,0%  

 

 
 

 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 

 

 Tegn på god praksis: Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, 

arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

 

Vi fant:  

Foreldrene sier at alle klasser får ukeplaner med læringsmål på. De opplever at det er 

sammenheng mellom mål og arbeidsmåter, men når det gjelder vurderingsarbeidet 

er de usikre og det kan virke som det er noe svak systematikk på overordnet nivå. 

Det er for eksempel vanskelig å finne sammenhengen mellom læringsmål, aktiviteter 

og kompetansemål i læreplanen. De ønsker en tydelig rød tråd i læringsarbeidet 

gjennom skoleåret. 

Ståstedsanalysen: 
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21. På vår skole er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

62,5% 37,5% 0,0%  

 

31. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

87,5% 12,5% 0,0%  

 

33. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til 

kompetansemålene 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

71,4% 28,6% 0,0%  

 

 

 

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 

 

 Tegn på god praksis: Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.  

 

 

Vi fant: 

Foreldrene sier at de har en sterk tilknytning til skolen og at de opplever at ting 

ordner seg. Samtidig savner de tydeligere strukturer f.eks. på hva som skal skje 

gjennom året. Dermed kan det oppleves at ting ordnes eller kommer på plass i siste 

liten. Det er mange ting som skjer i skolen som oppleves at tas for gitt at foreldre 

kjenner til. Foreldrene mener det kunne vært bra å ha en informasjonsbrosjyre, som 

fortalte om arrangementer som det er vanlig at foreldrene bidrar til at skjer – en 

«Dette er oss»-brosjyre, hvor det blir tydeliggjort hvem som har ansvar for hva. 

 

Foreldrene sier at det kan være litt uklart om aktiviteter er i regi av FAU eller skolen, 

spesielt for de som er nye foreldre ved skolen. Da kan ting komme litt plumps på. 
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Siden skolen er knyttet til arenaen som også er grendehus, kan det bli litt uklart hva 

som er hva. 

 

Foreldrene ønsker i større grad å bli involvert når det gjelder det faglige og det 

sosiale, både på systemnivå, på klassenivå og individnivå for hver elev. 

 

De ansatte og ledelsen forteller om et aktivt og engasjert FAU og foreldre som viser 

interesse og engasjerer seg i skolen sin. 

 

Ståstedsanalysen: 

70. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

100,0% 0,0% 0,0% 
 

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 

kollektive prosesser. 

 

 Tegn på god praksis: Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet, 

og de voksne utøver sine roller basert på denne plattformen.  
 

Vi fant:  

Ansatte sa at de har hatt en visjon og at Fauskeskolen skulle arbeide mot en felles 

visjon. For et års tid var det en prosess på dette der skolen deltok. Siden har ikke 

skolen hørt mer om en felles plattform. De ansatte opplever at trygghet og trivsel er 

sentralt, men kan ikke fortelle hva skolen pedagogiske plattform er. 

 

Ståstedsanalysen: 

58. Vår skole har en tydelig visjon 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

25,0% 62,5% 12,5%  

59. På vår skole har vi en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

 Tegn på god praksis: Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 

erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  
 

Vi fant:  

De ansatte forteller at de har etablerte møteplasser: Daglige morgenmøter, Rektors 

tid, spes.ped.team (PPT), fellestid og møter mellom lærere og assistenter. 

 

De ansatte opplever et behov for mer tid til pedagogisk refleksjon og mer 

systematikk i skolens utviklingsarbeid. De forteller om tidligere utviklingsarbeid, som 

det er behov for å friske opp for å sikre felles forståelse og forankring i personalet. 
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Vurdererne opplever at det er avstand mellom det rektor og de ansatte forteller om 

skolens felles praksis. Det er også stor forskjell mellom det som kommer fram i 

intervjuer og gjennom observasjoner og resultatene i Ståstedsanalysen. 

 

Ståstedsanalysen: 

60. Vår skole er en lærende organisasjon 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

87,5% 12,5% 0,0%  

93. Skolen har en klar plan for bruk av felles tid for de ansatte 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

95. Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

96. På vår skole drøfter vi pedagogiske utfordringer 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

97. På vår skole diskuterer vi hvordan arbeidsmåter kan forbedres 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

 Tegn på god praksis: Personalet har en felles forståelse av begrepene 

klasseledelse og relasjonsarbeid. 

 

Vi fant:  

De ansatte forteller at de har ikke snakket om hva de legger i begrepet klasseledelse. 

De forteller at de er opptatt av arbeid med klasseledelse og relasjoner og at dette 

sitter «i veggene» og kommer til uttrykk gjennom hvordan de jobber. De opplever at 

de ikke får tid til å snakke om for eksempel klasseledelse, for det kommer hele tiden 

noen nytt som de må snakke om. Lærerne sier og at: -«Klasseledelse er jo det vi 

gjør. Vi er forskjellige, så vi gjør det litt ulikt.» 

 

Ståstedsanalysen: 

74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  
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VIII. Spørsmål til refleksjon og ettertanke 

Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter skolevurderingen. 

Spørsmålene er ikke ment som konklusjoner, men de skal være åpne og formulert ut 

fra en samlet vurdering av tegnene på god praksis og på praksis som kan bli bedre på 

skolen. 

 

Skolen har deltatt i satsingen «Vurdering for læring» og jobbet en del med dette. 

1. Hvordan kan lærerne bruke prinsippene i «Vurdering for læring» i det daglige 

læringsarbeidet med elevene, slik at elevene forstår hva de skal lære, hva som 

er forventet av dem og hva de skal gjøre for å bli bedre? 

2. Hvordan kan lærerne arbeide for å skape sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Skolen har et godt samarbeid med foreldrene og foreldrene bidrar til å skape et godt 

miljø på skolen. Foreldrene forteller at de ønsker å være mer involvert i elevenes 

læringsarbeid og utvikling faglig og sosialt. 

3. Hvordan kan skolen utvikle et system for foreldreinvolvering, slik at alle 

foreldre har samme mulighet til samarbeid og medvirkning til beste for 

elevene? 

 

Skolen har etablerte møtearenaer som kan brukes til felles refleksjon, erfaringsdeling 

og læring. 

4. Hvordan kan skolen utvikle en struktur for lærende møter, som ivaretar mer 

tid til pedagogisk utvikling gjennom refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling? 

 

IX. Etterord 

Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan ha 

stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva skolen gjør 

med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  

 

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre 

utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 

 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

 Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen (ev sammen med personalet og 

Veilederkorpset) lager en milepælsplan for etterarbeidet 

 Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 

 Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 

 Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp 

prosessen 

 Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har 

skjedd av endringer 
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Vedlegg A.  Deltakere i ekstern vurdering 
 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos elevene, 

foresatte, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for 

skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt.  

− Interne: Elever, foreldre, lærere, assistenter og rektor 

− Eksterne: Øyvind Mellem og Tiina Sørensen 

 

For å sikre bred informasjonsinnhenting har vi intervjuet elever, foreldre, ansatte og 

ledelsen ved skolen. Vi har observert alle klassene. 

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  
 

Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurdere og skole, og 

data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er 

utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har 

gjennomført en ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. 

Samtaleguider er utarbeidet og foreldremøte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt to dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag 

der vurderere og hele personalet møtes for første gang. Informasjonsinnhentingen 

foregår ved at det gjennomføres samtaler, møter, observasjoner mm. Alle data 

sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i materiale og speiler det mot 

framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for personalet og andre den siste 

dagen av vurderingen.  

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på to dager er knapp tid, og det innebærer at 

det valgte temaet må være avgrenset.  

 

Framdriftsplan: 

Uke Tiltak Ansvar 

14 Møte mellom veileder og vurderere 
 Avklaring av vurderingstema 
 Praktiske forhold 

o Vurdererne trenger et arbeidsrom som har 

mulighet for bruk av internett 
o Eget rom der vurdererne kan gjennomføre 

intervjuer 
 Rektor skriver kort fakta om skolen. Dette skal settes inn 

I rapporten 

 Elever som skal til intervju må være taleføre, slik at 

vurdererne får mest mulig informasjon 
 Både elever og lærere får informasjon om vurderingen 

på forhånd. 
 Rektor viser powerpoint-presentasjon med 

informasjon til skolen I personalet 

Alle 

involverte 

14 Vurdererne lager og sender skolen et utkast til framtidsbilde. Vurderere 
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15 Skolen får tilsendt: 

Plan for vurderingsarbeidet. 
Foreldrebrev som sendes til alle foreldrene 

Framdriftsplan 

Vurderere 

15 Vurderere får tilsendt følgende dokumenter på mail, eller det 

gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside. Det som ikke 
finnes, trenger skolen ikke lage ekstra i forbindelse med 
vurderingen. 

 Ståstedsanalysen  
 Fakta om skolen  
 Samhandlingsplan oppvekst  
 Strategiplan for Fauskeskolen  
 Strategiplan for nettverksgrupper  
 Elevundersøkelsen 
 Foreldreundersøkelsen 
 Mal for elev- og utviklingssamtaler 
 Ukeplan/læringsplan for alle trinn en vilkårlig uke 

Rektor 

15  Skolens personale drøfter framtidsbildet og 
kommer med eventuelle forslag til endringer og 
tillegg 

 Framtidsbildet godkjennes av skole og vurderere 

Skolen og 
vurderere 

16 Vurdererne sender til skolen 
 Samtaleguider som deles ut til de som skal intervjues  

Vurderere 

17 Vurderingsuka 

Framlegging av rapport, fredag 27. april 

Skolen har ansvar for å invitere de som skal inviteres: 

o Alle ansatte 

o Fau-representanter 

o Elevrådsrepresentanter 

o Politikere 

o Representanter fra skoleeier 

o Andre som skolen mener er aktuelle (presse etc) 

Alle 

 

Plan for vurderingsdagene: 

Plan for vurderingsdagene – Hauan skole, 26.-27. april 2018 
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Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom Ståstedsanalysen, som utgjør et godt 

grunnlag for utvelgelse av område/tema for vurderingen. For å sikre god forankring 

og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder. For å få best 

mulig kvalitet på informanter fra elevene, ber en rektor i samarbeid med 

kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for 

å sette opp en plan for intervjuer med personalet, slik at skolen kan fungere så vanlig 

som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer.  

 

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er 

følgende metoder benyttet: 

 

Intervju, observasjon og dokumentanalyse. 

 

Ståstedsanalysen 

Skolen har gjennomført Ståstedsanalysen. Tema for ekstern vurdering ble drøftet med 

skoleeier, rektorer og Veilederkorpset. 

Dokumentanalyse 
 Ståstedsanalysen  

Dato: Tidspunkt: Hva: Ansvar: 

Torsdag 
26.04.2018 

08.00 Første møte med skolen og 
personalet 

Rektor og 
vurdererne 

Torsdag 
26.04.2018 

09.00-10.00 Samtale med elever 1.-4.trinn 
3  2 elever fra hver klasse 

Vurdererne 

Torsdag 
26.04.2018 

10.00-11.30 Observasjon i klassene 
 

Vurdererne 

Torsdag 
26.04.2018 

11.30-12.00 Lunsj  

Torsdag 
26.04.2018 

12.30-13.45 Observasjon i klassene Vurdererne 

Torsdag 
26.04.2018 

14.00-15.15 Samtale med lærere og 
assistenter 

Personalet og 
vurdererne 

Torsdag 
26.04.2018 

15.30 Samtale med rektor Vurdererne 

Torsdag 
26.04.2018 

18.00-19.30 Foreldremøte Foreldrene og 
vurdererne 

Fredag 
27.04.2018 

13.00 Framlegging av rapport til 
rektor 

Vurdererne 

Fredag 
27.04.2018 

14.15-15-30 Framlegging av rapport for 
personalet og inviterte gjester 

Rektor og 
vurdererne 



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Hauan skole Feil! Bokmerke er 
ikke definert. 

 - 18 - 

 Samhandlingsplan oppvekst  
 Strategiplan for Fauskeskolen  
 Strategiplan for nettverksgrupper  
 Trivselsskjema for Hauan skole 
 Ukeplan/læringsplan for alle trinn 
 Årshjul for rektor, Hauan skole 

 

 

Vedlegg D. Samtaleguider 

For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til 

hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper 

medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle knyttet til 

framtidsbildets formulerte tegn på god praksis. 

 

Samtaleguide elever: 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis  

 

Alle elever opplever mestring og 

glede i møte med skolen. 

 

 

 

 

 Har elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen?  

 Opplever dere elever at de voksne bryr 

seg? 

 Forstår du hva du skal lære og hva du 

skal gjøre for å bli bedre? 

 Hjelper læreren deg å lære? 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 Er det lett å snakke med de voksne på 

skolen? 

 Har dere lagd regler for klassen? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 Snakker foreldrene og lærerne 

sammen?  

 Snakker du med foreldrene dine om 

skolearbeidet?   

 Er foreldrene med på å gjøre ting for å 

skape godt skole- og klassemiljø? 

 

Skolen er en lærende organisasjon 

som forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 

 

 Blir dere spurt om hvordan skolen kan 

bli bedre, slik at dere blir støttet i 

læringen? 

 Blir dere spurt om hvordan skolen kan 

være et godt sted for dere å være, hvor 

dere trives?   

 

 

Samtaleguide foreldre 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og 

glede i møte med skolen. 

 

 

 

 Har alle elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen? 

 Bryr alle de voksne seg?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva 

de skal gjøre for å bli bedre? 

 Støtter du elevene i læringsarbeidet?  

 

 

 Har lærerne en positiv relasjon til hver 

enkelt elev? 
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Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Har læreren, sammen med elevene, 

innarbeidet tydelige regler og rutiner 

for elevgruppen? 

 Har lærerne en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 

 Er det sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Foreldre og FAU er involvert i 

arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 

 

 

 

 

 Er forventingene mellom skole og 

foreldre avklart?  

 Bidrar foreldrene positivt i elevenes 

læring og utvikling? 

 Har foreldrene reell medvirkning? 

 Er foreldrene med på å skape et 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring? 

 

Skolen er en lærende organisasjon 

som forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 Er skolen åpen for å motta innspill på 

forbedring fra foreldrene? 

 

  

Samtaleguide ansatte 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og 

glede i møte med skolen. 

 

 

 

 Har alle elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen? 

 Bryr alle de voksne seg?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva 

de skal gjøre for å bli bedre? 

 Støtter du elevene i læringsarbeidet? 

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Har du en positiv relasjon til hver enkelt 

elev? 

 Har du, sammen med elevene, 

innarbeidet tydelige regler og rutiner for 

elevgruppen? 

 Har du en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 

 Er det sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Foreldre og FAU er involvert i 

arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 

 

 

 

 

 Er forventingene mellom skole og 

foreldre avklart?  

 Bidrar foreldrene positivt i elevenes 

læring og utvikling? 

 Har foreldrene reell medvirkning? 

 Er foreldrene med på å skape et 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring? 

 

Skolen er en lærende organisasjon 

som forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 Har skolen har en felles plattform for 

det pedagogiske arbeidet, slik at de 

voksne utøver sine roller basert på 

denne plattformen? 
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 Legger ledelsen jevnlig til rette for 

refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling?  

 Har personalet en felles forståelse av 

begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid? 

 Blir beslutninger som er fattet fulgt 

lojalt opp av alle ansatte? 
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I. Forord 

Veilederkorps 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et samarbeid 
for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre mer og fullføre 
utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å 
bedre læreprosessene i skolen. I starten eller i forkant av veilederperioden, gjennomføres 
«Ståstedsanalyse» og «Ekstern skolevurdering.» 
 
Ståstedsanalysen 
Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å kartlegge hvilke 
områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale 
prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne 
analysen og eventuelle andre undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen.  
 
Ekstern skolevurdering  
Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 
om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens 
virksomhet, internt eller eksternt. Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderingen 
skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir brukt i 
mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. 
Utdanningsdirektoratet bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-
regionen sin skolevurderingsmetodikk.  
 
Modellen består av fem trinn: 

 
 
Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes det opp 
konkrete tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve kjernen i 
vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor vurderingstemaet. 
Dette settes inn i et skjema som kalles «Framtidsbilde.»  
 
Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til 
tegnene på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i skolemiljøet, og 
vurdererparet vil få tilgang til dokumenter som kan være av betydning for den vurderinga som skal 
gjennomføres.  
 
Selve vurderingsuka varer i tre til fire dager, og siste dag av vurderinga legges funnene fram i en 
rapport for skolen. I denne rapporten vil vurdererne trekke fram tegn på god praksis og tegn på 
praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i rapporten skal være til hjelp i det videre 
arbeidet med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre 
utviklingsarbeidet.  
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II. Fakta om skolen 
 

Om skolen: 

Sulitjelma skole ligger i Fauske kommune, ca. 4 mil øst for Fauske sentrum. Skolens adresse 
er Sandnes 3A, 8230 Sulitjelma, og består av et nybygg som var ferdig høsten 2013, og en 
renovert del som var ferdig oppusset høsten 2014, men opprinnelig ble bygd i 1968/69.   

Sulitjelma er ei fådelt skole, med 40 elever på 1.-10. trinn.  

Skolens ledelse består av rektor, en undervisningsinspektør og en rådgiver, i tillegg til merkantil i 
50 % stilling. I tillegg har skolen to teamledere, på henholdsvis 1.-7. trinn og 8-10. trinn. Skolen 
har egen vaktmester og renholdstjenester fra Fauske Eiendom KF. 

Helsesøstertjenesten består av èn helsesøster som betjener 1.-10. trinn, og som besøker skolen 
hver uke. 

Skolen huser også folkebiblioteket i Sulitjelma, og har åpent tre dager i uken. To dager på 
ettermiddagstid, og en dag på formiddagstid, der det også er satt av tid til at elevene kan bruke det 
som skolebibliotek. 

Skolen samarbeider med flere instanser. Fauske familiesenter, Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT) og barnehagen nevnes her spesielt. Andre aktuelle instanser er barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Skolen satser i tiden fremover på å utvikle sitt samarbeid med 
lokalmiljøet og ressurspersonene her, samt alle de flotte uteområdene vi har rundt oss. (kopi fra 
skolens hjemmeside) 

Skolebygget er rehabilitert og delvis nytt. Våren 2018 skal barnehagen få ferdigstilt lokaler i 
skolen, og det skal opparbeides utearealer.     
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III. Valg av hovedutfordring  
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, kommer skole, 
skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring og vurderingstema. Dette formuleres og 
blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen.  

Som følge av kommunens strategiplan og resultatene i ståstedsanalysen ved hver enkelt skole i 
kommunen og i skolens resultater spesifikt, har kommunen samlet og skolen selv valgt 
klasseledelse og relasjoner som vurderingstema. 

I kommunens strategiplan er dette første fokusområde og det er formulert følgende 
resultatmålsettinger: 

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.  
 

Strategiplanen har også en liste med virkemidler for resultatoppnåelse for hvert fokusområde. 

IV. Framtidsbilde 
 

Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand 
kalt et «framtidsbilde.» Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til praksis. 
Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens 
nåværende praksis blir vurdert opp mote dette bildet. 

Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet, skal henge nøye sammen med påstandene i 
Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurdererne, og skolen er 
involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant av vurderingsprosessen.  

I tillegg til referansen til påstandene i Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen, er formuleringer i 
kommunens egen strategiplan en viktig referanse for formuleringene. 
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Fremtidsbilde for tema: Klasseledelse og relasjoner 
Sulitjelma skole, uke 17-2018. 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever mestring og glede i 
møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Alle elever opplever at de har venner og 
noen å være sammen med skolen.  

• Elevene opplever at lærerne bryr seg.  
• Elevene forstår hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre. 
• Elevene opplever at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet. 

 
 
Ansatte i skolen fremstår som trygge, 
tydelige og samstemte voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Ansatte har en positiv relasjon til hver 
enkelt elev. 

• Lærerne har sammen med elevene 
innarbeidet tydelige regler og rutiner for 
elevgruppen. 

• Lærerne har en tydelig struktur i 
læringsarbeidet, med klart formulerte mål. 

• Det er sammenheng mellom mål for 
opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

 
Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 
med et godt skole- og klassemiljø. 
 
 
 
 

• Forventingene mellom skole og foreldre er 
avklart.  

• Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring 
og utvikling. 

• Foreldre har reell medvirkning. 
• Foreldrene er med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. 
 
Skolen er en lærende organisasjon som 
forbedrer seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 

 

 
 
 
 

• Skolen har en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet. 

• Ledelsen legger jevnlig til rette for 
refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling.  

• Personalet her en felles forståelse av 
begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid. 

• Beslutninger som er fattet følges lojalt opp 
av alle ansatte. 
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V. Sammenstille og se mønster 
 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne 
analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot tegnene på god praksis i framtidsbildet. 

Ut fra denne vurderingen, finner vurdererne frem til skolens sterke sider innen skolens valgte 
område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Dette kommer frem i «tegn på god praksis» 
og i «praksis som kan bli bedre» i vurderingsrapporten. 

Vanligvis er det slik at ikke alle tegnene på god praksis vil bli kommentert i rapporten. Det betyr 
at her har ikke vurdererne gjort spesielle funn som må kommenteres.  

Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. Dette kan 
føre til en bevegelse som må tas videre av ledelse og personale. Vurdererne er ikke forskere, men 
kvalifiserte vurderere med god kunnskap om skole. 

 

Vår forståelse av oppdraget og skolen:  

Sulitjelma skole er en skole som ligger sentralt i lokalsamfunnet, med god plass og oversikt.  På 
skolen kjenner alle hverandre, alle blir sett. Miljøet på skolen er trygt og inkluderende for elevene, 
og det er et godt fellesskap på tvers av alder og kjønn. 

Det har over tid vært mye uro og slitasje knyttet til praktiske forhold som strukturspørsmål, 
byggeprosjekter, uterom, problemer med ventilasjon og støy både for elever, ansatte og ledelse. 
Foreldrene deler denne beskrivelsen.  
 
Vurdererne har oppfattet sitt oppdrag som et bidrag til å flytte mer av oppmerksomheten tilbake til 
skolens kjerneoppgaver, med basis i det hovedområde som er valgt; klasseledelse og relasjoner.   
Samtlige informanter slutter seg til behovet for å fokusere mer på skolens innhold og ønsker 
inspirasjon, kraft og energi til å gå i dybden på kvalitetsmålene og tegn på god praksis fra 
Framtidsbildet.  
 

VI. Tegn på god praksis/praksis som kan bli bedre 
 

• Kvalitetsmål 1: Alle elever opplever mestring og glede i møte med skolen. 
 
Tegn på god praksis:  
• Alle elever opplever at de har venner og noen å være sammen med på skolen.  
• Elevene opplever at lærerne bryr seg.  
 

I møter med alle i skolesamfunnet opplevde vi en åpen og hyggelig tone, med hilsing, tilbud om 
hjelp, en hyggelig kommentar og engasjement. Det gjaldt både i møte med ledelse, lærere, elever 
og foreldre. I alle samtaler var også første og unisone tilbakemelding at det var godt sosialt miljø 
på skolen, både på trinnet og på tvers av alder og kjønn. Det var en rolig atmosfære enten elevene 
jobbet med eller uten lærere til stede. 

Alle elevene opplevde å ha voksne å snakke med og at de kunne ta opp vanskelige tema. Det var 
positive fortellinger om at alle kjenner alle. 
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Lenke til elevundersøkelsen: 
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelm
a-
skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypeme
nuid=0&sammenstilling=1 

Praksis som kan bli bedre: 

• Elevene forstår hva de skal lære og hva de skal gjøre for å bli bedre. 
 

Elevene på alle trinn ga uttrykk for at ukeplanene var greie som informasjon om innhold og hva de 
skulle gjøre i timene. På spørsmål om hva ulike rubrikker, innhold og kommentarer ble brukt til, 
var det uklare svar og flere ganger henvist til at det ikke lenger var i bruk. Innledningene til timene 
var, ifølge elevene, best, men med fokus på «aktiviteter» og i mindre grad mål og kriterier. De 
fortalte også om mer løs avslutning av timene. Virksomhetsplanen for Sulitjelma skole har en 
beskrivelse av rammen rundt en undervisningsøkt. 

Sitat vedlegg 3: 
- Hos oss innrammer lærerne en økt slik: 

o Mål/ læringsmål for timen skrives på tavla. (Dette her skal vi lære denne økta) 
o De siste minuttene oppsummerer vi (Hva har vi lært i denne økta?) 
o De siste 2-3 minuttene rydder elevene i hylla si og pulten. 

 

Elevene rapporterte om varierende tilbakemelding fra lærer om hvordan de skal forbedre seg. De 
uttalte også at det var usystematisk bruk av egenvurdering, læringspartner, tilbakemelding til 
hverandre osv. Praktisering av kriteriene i VFL og tegn på god praksis kan personalet utvikle mer 
felles forståelse av i samarbeid med elevene. Dette samsvarer med hvordan svarene i 
Ståstedsanalysen for Sulitjelma skole kan forstås. 

30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

0,0% 88,9% 11,1%  

31. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

22,2% 66,7% 11,1%  

32. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut i fra 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

44,4% 55,6% 0,0%  

33. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til 
kompetansemålene 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

22,2% 66,7% 11,1%  

 
Kvalitetsmål 2: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 
 

Tegn på god praksis:  
• Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 
• Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner for elevgruppen.  
 
De voksne forteller om gode relasjoner til elevene. Det er drøftet at «det er våre elever», samtidig 
som naturlig fokus er på de man kjenner som kontaktlærer, faglærer el assistent. Lærere kan være 
grensesettere, og elever kan be om hjelp på tvers av klasser og alder. 
I begynnelsen av året drøfter og utarbeider lærere og elever felles «klasseregler».  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
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Fra Ståstedsanalysen Sulitjelma skole: 
41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

33,3% 66,7% 0,0%  

42. På vår skole arbeider vi bevisst med å utvikle positive relasjoner mellom elevene 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

44,4% 55,6% 0,0%  

 
 

Praksis som kan bli bedre:  
• Lærerne har en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte mål. 
• Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i 

læringsøktene. 

 
Lærerne fortalte om hvordan de planla og gjennomførte undervisningen. Vi observerte også gode 
undervisningsforløp der elevene fikk hjelp av lærer etter tur.  
På noen av årstrinnene er det svært få elever. Lærerne refererte i liten grad til    
vurderingsforskiften, planer og rutiner på kommunenivå og til egen virksomhetsplan.  
De problematiserte noe rundt utfordringen i å tilpasse målformuleringene til alderstrinn, både i 
konkretisering og i språkdrakt. Både elevenes praksisfortellinger og manglende referanse fra 
lærere, kan gi inntrykk av mangelfullt eierskap, felles forståelse og lojalitet til vedtatte lokale 
planer. Se også resultatene i Ståstedsanalysen under Kvalitetstegn 1 over. Det er omfattende 
skriftlighet i planer og rutiner både på kommunenivå og skolenivå. Disse brukes i liten grad som 
referanse i intervjuene når vi drøftet felles praksis/ forståelse innen tema for vurderingen: 
Klasseledelse og relasjon. En gjennomgang og evaluering av planer på alle nivå kan skape større 
bevissthet og trygghet i felles praksis. 
 
 
Kvalitetsmål 3: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 
klassemiljø. 
 
Tegn på god praksis:  
• Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring og utvikling. 
• Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
 

Foreldrene sier at de stiller godt opp på de vanlige oppgavene som: hjelp til lekser, kjøre elever 
etter behov, bringe med egnet tøy, utstyr, delta i foreldremøter/ -konferanser, FAU osv. De deltar 
direkte i baking og eventuell annen tilrettelegging for kantina. Kantina ser ut til å være et meget 
godt sosialt og helsefremmende tiltak på skolen. 

Praksis som kan bli bedre: 

• Foreldre har reell medvirkning.  
 
Foreldrene opplever å ha et godt samarbeid med skolen gjennom FAU, foreldremøter osv. De 
opplever å bli lyttet til, eks i prosesser rundt ulike byggeprosjekter. Foreldrene opplever selv at de 
kan være en større ressurs for skolen enn i dag. Eksempelvis ga de direkte og positiv respons i 
drøftingene som knyttet seg til «Fremtidsbildet» som ligger til grunn for denne eksterne 
skolevurderinga. De opplevde at dette går rett i kjernen på skolens praksis og innholdet i 
hverdagen for deres barn. De vil gjerne være med i flere slike samtaler og refleksjoner omkring 
klasseledelse og relasjoner. De forventer i tilfelle at skolen tar initiativ og inviterer til og er med 
og avklarer gode tema for slikt samarbeid. 
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Kvalitetsmål 4:: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 
kollektive prosesser. 
 

Tegn på god praksis: 
• Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  

 
Onsdag i vurderingsuka var klasseledelse og relasjon tema i utviklingstida i morgenmøte. Lærerne 
ga entydig uttrykk for at det hadde vært en god utviklingsprosess i møtet. Det kan være lurt å finne 
kjennetegnene på slike gode møter slik at man kan skape flest mulig gode arenaer fremover. 
 

Kan bli bedre: 

• Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet. 
• Personalet her en felles forståelse av begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid. 
 

Sulitjelma skole har utarbeidet en omfattende virksomhetsplan. I planen er det satt opp følgende 
mål for skoleåret 2017/2018:  

1. Skape trivsel for elever og ansatte  
2. Fokus på lesing i alle fag 
3. Prestere godt på nasjonale prøver  
4. Variasjon i arbeidsmetoder. 

 
Under hvert mål er det listet opp til dels detaljerte tiltak for hhv 1.-4.klasse, 5.-7.klasse og 8.-
10.klasse. Virksomhetsplanen har også egne kapitler om satsingsområder i Fauskeskolene og et 
årshjul for aktiviteter ved skolen.  
Som vedlegg til virksomhetsplanen har skolen regler for felles praktisering ved skolen (vedlegg 3) 
og pedagogisk plattform for skolen (vedlegg 1)  
 
Plandokumentene er ment å være retningsgivende og styrende for skolens virksomhet. Vurdererne 
observerte at det ikke ble referert til disse i våre samtaler med ansatte, foreldre og elever. Vi stiller 
derfor spørsmål ved om hvor aktivt skolens planer er i bruk, eller om det er slik at skolens daglige 
virksomhet og plandokumentene lever parallelle liv, uten nødvendig kontakt og utsjekking.  
Eksempelvis står det i pkt 23 i pedagogisk plattform, at evaluering av skolen skal gjøres både av 
elever, lærere og foresatte hvert år i mars/april, og resultatet skal diskuteres av de samme gruppene 
og av SU hver vår. … Resultatene skal tas opp i rådsorganene til diskusjon og nye mål settes i 
forhold til dette. Vurdererne har ikke registrert at evalueringen er gjennomført innen den fristen 
skolen selv har satt.   
I samtalene kom det fram at mange syns det er mange og detaljerte regler på Sulitjelma skole. 
Elevene viste til at det er en del regler som ikke er i bruk, selv om de står skrevet ned i 
ordensreglene eller på ukeplanen. Videre nevnte elevene flere eksempler på regler som bare 
fungerer en kort periode før de blir lagt til side, uten at de blir informert. Foreldrene etterlyste også 
bedre informasjon fra skolen om endringer.  
Fra flere informanter ble det etterspurt en ny drøfting omkring balansen mellom regler og relasjon. 
I hvor stor grad kan relasjonelle spørsmål og samhandling mellom elever og voksne løses gjennom 
regler og påbud? I hvilken grad blir uenighet og dilemmaer synliggjort?  Hvem tar avgjørelser ved 
uenighet? Skal tause stemmer i personalet tas til inntekt for enighet? Når betyr taushet faktisk 
uenighet? Hvilke andre metoder enn regler og forbud kan skolen ta i bruk for deltakerne i 
skolesamfunnet? Hvordan kan skolen synliggjøre sammenhengen mellom trivsel og 
læringsresultater?  
Slike spørsmål kan være tema i den årlige evalueringen av pedagogisk plattform.  
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Fra Ståstedsanalysen Sulitjelma skole 
74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

33,3% 66,7% 0,0%  

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

0,0% 100,0
% 

0,0%  

 

78. Skolens ledelse og medarbeidere er enige om hva som er skolens utfordringer 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

11,1% 66,7% 22,2%  

 

 

VII.  Spørsmål til refleksjon og ettertanke 
 

•   Skolen har et veldig godt sosialt miljø. Har skolen en strategi for å ivareta og videreutvikle 
dette? 

•  Voksne og elever samarbeider godt om klassemiljøregler hver høst. Hva tenker skolen om 
forskjellen på å utarbeide og innarbeide rutiner, regler og planer? 

• Et pedagogisk begrep er «Gjort, lært, lurt». På hvilken måte kan refleksjon rundt dette 
begrepet påvirke planer og praksis på Sulitjelma skole? 

• Foreldrene uttrykker at de kan være en større ressurs for skolen enn i dag. Hvordan kan 
skolen ta initiativ til mer involvering? 

• En lærende organisasjon forbedrer seg gjennom kollektive prosesser. Hvilke konsekvenser har 
dette for ansvarliggjøring, medarbeiderskap og kollektiv forpliktelse? 

 
Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter skolevurderingen. Spørsmålene er 
ikke ment som konklusjoner, men de skal være åpne og formulert ut fra en samlet vurdering av 
tegnene på god praksis og på praksis som kan bli bedre på skolen. 
 
Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre utviklingsarbeid. 
Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 
 
Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

• Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen (ev sammen med personalet og 
Veilederkorpset) lager en milepælsplan for etterarbeidet 

• Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 
• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 
• Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp prosessen 
• Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har skjedd av 

endringer 
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Vedlegg A.  Deltakere i ekstern vurdering 
 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos elevene, foresatte, alle 
skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering 
sikrer at de ulike stemmene blir hørt.  

− Interne: Frank Krokstrand (rektor) og Hanne-Lise Storjord (insp)  
− Lærere/ansatte: 3 fra team A (b.trinn) og 3 fra team B (u.tr) i hver sin samtale. 
− Elever: 5 elever i 3 gr, : småskole, mellomtrinn og ungdomstrinn 
− Foreldre: Særlig fra FAU, noen få i tillegg 

 
− Eksterne: Eldar Dybvik (vurderer) og Bjørn Tollaas (veileder) 
 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  
 

Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurdere og skole, og data er 
innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og 
forandret i samspill med skolens personale. Personalet har gjennomført en ståstedsanalyse som 
veilederne har vært med på å oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og foreldremøte med 
foresatte planlagt.  

Det er avsatt tre til fire dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der 
vurderere og hele personalet møtes for første gang. Informasjonsinnhentingen foregår ved at det 
gjennomføres samtaler, møter, observasjoner mm. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter 
etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for 
personalet og andre den siste dagen av vurderingen.  

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det innebærer at det valgte 
temaet må være avgrenset.   

Tiltak Varighet Skolens/vurderernes forslag 
til tidspunkt 

Onsdag 25. april    

Introduksjon av vurdererne i personalet 15 min Før skolestart  

   

Intervju med 5-6 elever fra mellomtrinnet 45 min Rektor/kontaktlærer 

Intervju med 5-6 elever fra ungdomstrinnet 45 min Rektor/kontaktlærer 

Intervju med 5-6 elever fra begynnertrinnet 45 min  Rektor/kontaktlærer 

Intervju lærere/assistenter  barnetrinnet  75 min   

Observasjon undervisning og ute    
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Dagsoppsummering med rektor/ledelse  20 min Ca kl 15  

Foreldremøte 90 min 18.00 – 19.30  

Torsdag 26 april      

Intervju lærere/ assistenter ungdomstrinnet  75 min   

Intervju rektor  90 min   

Observasjon undervisning og ute    

Dagsoppsummering med rektor/ledelse 10 min Ca kl 14  

Rapportskriving    

Fredag 27 april      

Rapportskriving    

Fremlegging/gjennomgang  av utkast til rapport med 
rektor/ledelsen 

60 min 12.15 

Framlegging av rapport for personalet, 
skoleeier/kommune, FAU/klassekontakter og 
representanter fra elevrådet 

75 min 13.45 

 

 

Vedlegg C. Metoder 
Skolen har allerede en del data gjennom Ståstedsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for 
utvelgelse av område/tema for vurderingen. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, 
hentes det inn data fra flere andre kilder. For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene, 
ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får 
også ansvaret for å sette opp en plan for intervjuer med personalet, slik at skolen kan fungere så 
vanlig som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer.  
 
Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende 
metoder benyttet: 
 

Vedlegg D. Samtaleguider 
For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for 
samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. 
Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle knyttet til framtidsbildets formulerte tegn på god 
praksis. 

Info til skolen om samtalene og spørsmålene: 

Samtalene med elever, lærere og foreldre tar direkte utgangspunkt i tegn på god praksis, fra 
fremtidsbildet. Det skal være få og åpne spørsmål som skaper en god dialog og aktive informanter. 
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Som egen støtte vil vurdererne ha med seg spørsmål fra henholdsvis Elevundersøkelsen, 
Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen fra Udir. Spørsmålene derfra er sammenfallende, 
men med ulike perspektiv avhengig av målgruppe. Det er særlig noen spørsmål fra temaene: 
«Trivsel», «støtte fra lærerne», «arbeidsforhold og læring», «regler på skolen» og «trygt miljø», 
som er mest aktuelle knyttet til tema for den eksterne skolevurderinga. Enkelte spørsmål fra «hjem 
og skole» og «medvirkning» kan også være støtte i samtalen. 
 

Samtaleguide elever Sulitjelma skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever mestring og glede i 
møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Hva er det beste ved Sulitjelma skole?  
• Opplever alle elever at de har venner og 

noen å være sammen med skolen?  
• Forstår elevene hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre? 
• Opplever elevene at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet? 

 
 
Ansatte i skolen fremstår som trygge, 
tydelige og samstemte voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Har ansatte en positiv relasjon til hver 
enkelt elev? 

• Lager  lærerne regler og rutiner på skolen 
sammen med elevene? 

• Har lærerne forståelige mål for hva dere 
skal lære? 

 
Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 
med et godt skole- og klassemiljø. 
 
 
 
 

• Hvordan bidrar (hjelper) foreldrene  i 
elevenes læring og trivsel?  
 

 
Skolen er en lærende organisasjon som 
forbedrer seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 

 

 

• Har dere noen forslag til hva som kunne 
vært annerledes på skolen?  

 
Samtaleguide ansatte/ledelse Sulitjelma skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 • Opplever alle elever at de har venner og 
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Alle elever opplever mestring og glede i 
møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

noen å være sammen med skolen?  
• Opplever elevene at lærerne bryr seg? 
• Forstår elevene hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre? 
• Opplever elevene at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet? 

 
 
Ansatte i skolen fremstår som trygge, 
tydelige og samstemte voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Har ansatte en positiv relasjon til hver 
enkelt elev? 

• Har lærerne sammen med elevene 
innarbeidet tydelige regler og rutiner for 
elevgruppen? 

• Har lærerne en tydelig struktur i 
læringsarbeidet, med klart formulerte mål? 

• Er det sammenheng mellom mål for 
opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 
Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 
med et godt skole- og klassemiljø. 
 
 
 
 

• Er forventingene mellom skole og foreldre 
avklart? 

• Bidrar foreldrene positivt i elevenes læring 
og utvikling? 

• Har foreldre reell medvirkning? 
• Er foreldrene med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring? 
 
Skolen er en lærende organisasjon som 
forbedrer seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 

 

 
 
 
 

• Har skolen en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet? 

• Legger ledelsen jevnlig til rette for 
refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling?  

• Har personalet en felles forståelse av 
begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid? 

• Følges beslutninger som er fattet lojalt opp 
av alle ansatte? 

 
 
 
 

Samtaleguide foreldre Sulitjelma skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever mestring og glede i 
møte med skolen. 
 
 

• Hva er det beste ved Sulitjelma skole? 
• Opplever alle elever at de har venner og 

noen å være sammen med skolen?  
• Forstår elevene hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre? 
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Ansatte i skolen fremstår som trygge, 
tydelige og samstemte voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Har ansatte en positiv relasjon til hver 
enkelt elev? 

 
Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 
med et godt skole- og klassemiljø. 
 
 
 
 

• Er forventingene mellom skole og foreldre 
avklart? 

• Hvordan bidrar foreldrene i elevenes 
læring og utvikling? 

• Har foreldre reell medvirkning? 
• Er foreldrene med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring? 
 
Skolen er en lærende organisasjon som 
forbedrer seg gjennom kollektive 
prosesser. 
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I. Forord 

 

Ekstern skolevurdering – et verktøy for 
skoleutvikling 

 

Veilederkorps 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til 

å delta i et samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere 
elever skal lære og mestre mer og fullføre utdanningsløpet. 

Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger veiledning 

for å bedre læreprosessene i skolen. I starten av veilederperioden 
gjennomføres «Ståstedsanalysen,» og skolen kan få tilbud om «Ekstern 

skolevurdering.» Denne rapporten er et resultat av den eksterne 
skolevurderingen av Vestmyra skole, og er ment som hjelp til å sette fart i 

skolens utviklingsarbeid. 
 

Hva er ekstern skolevurdering?  
Ekstern skolevurdering er et verktøy for skoleutvikling. I Veilederkorpset 

blir ekstern skolevurdering brukt for å starte eller sette fart i skolens 
utviklingsarbeid.  

 
Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, 

sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens 
virksomhet, internt eller eksternt. I forskriften nevnes det ikke hvordan 

den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er 

ekstern vurdering. Dette verktøyet blir brukt i mange kommuner og 
regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene.  

 
Utdanningsdirektoratet bygger denne vurderingsmodellen på en tilpasset 

versjon av Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk.  
 

Modellen består av fem trinn: 

 

 

Ståstedsanalysen 
Før den eksterne skolevurderingen har skolen gjennomført 

ståstedsanalysen, et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skolene 
med å kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar 

utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra 
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analysen av disse resultatene og eventuelt andre undersøkelser, valgte 

skolen tema for den eksterne skolevurderingen: Klasseledelse og 
relasjoner. 

 

Vurderingsrapporten 
Rapporten gjenspeiler det eksterne vurdererteamets konklusjoner om det 

valgte temaet for vurdering av skolen. I tillegg til målformuleringer, er det 
satt opp konkrete utsagn om hva som kjennetegner god praksis. Disse 

kjennetegnene er basert på lov- og regelverk og god pedagogisk praksis, 
samt at det er selve kjernen i vurderingsprosessen og viser idealbildet for 

skolens ønskede praksis innenfor vurderingstemaet. Kjennetegnene settes 
inn i et skjema som kalles «Fremtidsbilde.»  

 
Et bredt spekter av interessenter har uttalt seg om skolens nåværende 

praksis i forhold til kjennetegnene på god praksis. Det er gjennomført 
observasjoner i klassene og i skolemiljøet og vurdererparet har hatt 

tilgang til dokumenter av betydning for den vurderinga som er 
gjennomført. I tillegg har vurdererne innhentet informasjon fra 

skoleledelsen, lærere, elever, foreldre og eventuelt annet personale.  

 
Selve vurderingsuka har vart i fire dager, og siste dag av vurderingen ble 

denne rapporten lagt fram med funnene for skolen. Rapporten trekker 
fram kjennetegn på god praksis og kjennetegn på praksis som kan bli 

bedre for skolen. Konklusjonene i rapporten skal være til hjelp i det videre 
arbeidet med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i 

det videre utviklingsarbeidet.  
 

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer på skolen når skolen sammen skal 
følge opp funnene og refleksjonene fra vurderingsuka og sammen jobbe 

med å bli en bedre skole. 
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II. Fakta om skolen 
 

Vestmyra skole ligger i Fauske kommune som er en folkehelsekommune. 

Vestmyra skole er en 1-10 skole med 637 elever. Skolen har lærere og 
assistententer i til sammen 93 årsverk. Skolens satsingsområder for 

perioden 2018- 2022 er:  

 Klasseledelse og relasjonsarbeid 

 Lesing 

 Digital kompetanse 

Skolen er nybygget i 2016 og fremstår som velutstyrt og funksjonell. 
Skolen som organisasjon i sin nåværende form startet opp høsten 2016. 

Det minner oss om at skolen er en ung organisasjon. 

 

 

 

 

III. Valg av hovedutfordring 
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder 

kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring. Denne 

formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen. 

 

Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen, og prioriteringer i 

kommunens og skolens planer har skolen valgt som hovedutfordring 
temaet: Klasseledelse og relasjoner 
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IV. Fremtidsbilde 
Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en 

slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike 

sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn 

i kvalitetsmål med kjennetegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir 

vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og kjennetegn på god praksis på 

framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen, og 

elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men skolen er 

involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen.  

Godkjent kvalitetsmål og kjennetegn på god praksis for Vestmyra skole:  

  

Kvalitetsmål Kjennetegn på god praksis 

Alle elever opplever 

mestring og glede i møte 
med skolen. 
 

 Alle elever opplever at de har venner og noen 

å være sammen med skolen.  
 Elevene opplever at lærerne bryr seg.  

 Elevene forstår hva de skal lære og hva de 
skal gjøre for å bli bedre. 

 Elevene opplever at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet. 

Ansatte i skolen fremstår 

som trygge, tydelige og 
samstemte voksne. 
 

 Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt 

elev. 
 Ansatte tar ansvar for alle elevene 

 Lærerne har sammen med elevene 
innarbeidet tydelige regler og rutiner for 

elevgruppen. 
 Lærerne har en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte mål. 

 Det er sammenheng mellom mål for 
opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

Foreldre og FAU er involvert 

i arbeidet med et godt 
skole- og klassemiljø 

 

 Forventingene mellom skole og foreldre er 

avklart.  
 Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring og 

utvikling. 
 Foreldre har reell medvirkning. 

 Foreldrene er med på å skape et skolemiljø 
som fremmer helse, trivsel og læring. 

Skolen er en lærende 

organisasjon som forbedrer 
seg gjennom kollektive 

prosesser. 
 

 

 Skolen har en felles plattform for det 

pedagogiske arbeidet. 
 Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 

erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  
 Personalet her en felles forståelse av 

begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid. 
 Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av 

alle ansatte. 
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V. Tegn på god praksis og praksis som kan bli bedre 
Sammenstille og se mønster 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse 

dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den 

mot framtidsbildet, kjennetegnene på god praksis.  

Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens 

sterke sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli 

bedre. 

Når kommunen og skolen har valgt temaet, relasjon og klasseledelse, så 
har de valgt et tema som forskning entydig støtter som avgjørende for all 

læring og utvikling. 

Relasjoner mellom lærer og elev kan deles inn i to områder, faglig relasjon 

(feedback) og sosial relasjon. 

Klasseledelse sees på som tydelighet og struktur i undervisningen, samt 

håndheving av atferdsproblematikk.  

I oppdragsrapporten som er gjort av Høgskolen i Hedmark 2014, vises det 

til sammenhengen mellom relasjonen lærer og elev og struktur og 
tydelighet i undervisningen. Disse elementene henger tydelig sammen 

med elevens atferd og innstilling til skolen, som igjen er nært forbundet 

med elevenes arbeidsinnsats og læringsutbytte. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-
00000002.pdf 

 

Tegn på god praksis 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med 

skolen. 

 

 Kjennetegn: Alle elever opplever at de har venner og noen å være 

sammen med skolen.   

Elevene som vi har intervjuet er samstemte om at de trives på skolen 

og har venner å være sammen med. 

Elevene gir også uttrykk for at 

noen elever trives mindre og 

kanskje ikke har venner. 

Samtidig sier elevene at 

lærerne tar dette opp med 

jevne mellomrom og utfordrer 

klassen på at alle skal være 

sammen i timer og friminutt. 

I intervjuene kommer det også 

fram at det jobbes systematisk 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-00000002.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-00000002.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-00000002.pdf
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med vennskap og klassemiljø gjennom programmet «Mitt valg», og 

bruk av elevmentorer fra 9. og 10.trinn, blant annet i arbeidet med 

«Drømmeklassen». 

Elevundersøkelsen for inneværende skoleår bekrefter høy trivsel og at 

elevene har venner på skolen. 

I tillegg sier foreldene at skolen er god til å inkludere alle, ser 

enkelteleven og jobber systematisk med det psykososiale miljøet. 

 

Skolen har stort fokus på relasjonsarbeidet, i tillegg til pedagoger, 

assistenter/ fagarbeidere og skolehelsetjenesten har skolen ansatt 

pedagogisk rådgiver, skolekurator, miljøterapeuter som arbeider med 

elever i skolemiljøet.  

 

 Kjennetegn: Elevene opplever at lærerne bryr seg.  

 

I observasjonene våre hører vi at det er en god og positiv tone mellom 

lærer og elev. I intervjuene er elevene samstemte i at lærerne bryr seg 

om dem som enkeltperson. De sier blant annet at lærerne er opptatt av 

hvordan vi har det og spør ofte om hva vi har gjort på fritiden. 

«Jeg føler at læreren bryr seg om meg.  

Jeg ser det litt på kroppsspråket at de  

blir glad når de ser meg»   

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 
samstemte voksne. 

 

Kjennetegn: 

 Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 

 Ansatte tar ansvar for alle elevene.  

 Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og 

rutiner for elevgruppen. 

Lærerne sier i intervjuene at i en så stor skole er det vanskelig å ha en 
relasjon og et aktivt ansvar for alle elevene. Alle lærerne bekrefter at de 

har en god relasjon til alle elevene på sitt trinn. Lærene har verktøy for å 
kartlegge hvilke elever som kan trenge mer oppmerksomhet, slik at de 

kan ivareta ekstra sårbare elever.   

I observasjon har vi sett god samhandling mellom lærer og elev. Vi har 
også sett krevende atferd hos enkeltelever hvor ansatte har opptrådt på 

en trygg og rolig måte. 
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I alle klasserom henger det klasseregler som elevene har vært med på å 

utforme.  

Vi har sett mange eksempler på klasseledelse med tydelig struktur i 

læringsarbeidet. I noen tilfeller med utgangspunkt i klart formulerte mål, 

andre tilfeller ikke. 

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt 
skole- og klassemiljø. 

Til samtalen møtte 25 FAU – representanter fra alle trinn. 
Representantene ble delt inn i grupper på tvers av trinn og kjønn. 

Gruppene drøftet først hva skolen er god til, hva skolen kan bli bedre til 
og hva foreldrene kan bli bedre til.  

 
Kjennetegn: 

Foreldrene nevner at skolen er god til å arbeide systematisk med det 
psykososiale miljøet ved å: 

 inkludere alle 
 være god til å se enkeltelever  

 ta tidlig tak 

 
De nevner også at skolen har flinke lærere som er løsningsorienterte 

gjennom kreativitet og fleksibilitet. 
 

Kvalitetsmål: Skolen som lærende organisasjon som forbedrer seg 
gjennom kollektive prosesser. 

 

Kjennetegn: 

 Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling.  

 Personalet her en felles forståelse av begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid. 

 
Innenfor gjeldene arbeidstidsavtale har ledelsen organisert tid for team, 

fag og plenum. Alle gir uttrykk for at det er for liten tid til å gå i dybden 
på faglige og pedagogiske spørsmål. Skolen har likevel kommet et stykke 

på vei med felles forståelse av klasseledelse og relasjonsarbeid. Bruk av 
program som «Mitt valg» og initiativet med elevmentorer, bidrar til fokus 

og felles forståelser. Likevel synes variasjon i forståelse og praksis å være 
stor. 

 

Vi er kjent med all historikk rundt skolestruktur, men dette har ikke 
preget intervjuene, men tvert i mot har vi opplevd en personalgruppe med 

blikket fremover.  
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Skolen har et godt grunnlag i relasjonsarbeidet som gjøres. Dette er viktig 

å holde fast ved. Dere får ikke alt på plass med en gang. 
Utviklingsarbeidet har definerte faser som må ta tid.  Vær tålmodig i 

utålmodigheten. 

 

Praksis som kan bli bedre 

 
Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 

samstemte voksne. 
 

Kjennetegn: 
 Lærerne har en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål. 

 Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene. 
 

I samtale med elevene under observasjonene, finner vi flere elever som 
ikke skjønner hva de arbeider med og hvordan de skal arbeide med 

oppgavene. De uttrykker manglende motivasjon for læringsarbeidet.  
Vi kan se fra ståstedsanalysen at det er et gap mellom hva lærerne sier 

om sitt motivasjonsarbeid og hvordan de opplever elevenes motivasjon. 
   

 
 

 
 
Elevintervjuene fra mellomtrinnet og oppover bekrefter manglende 

motivasjon for læringsarbeidet. Særlig påpeker de manglende variasjon i 
arbeidsmåter. 

Etter observasjoner av læringsøkter ser vi at den mest typiske 
arbeidsmåten er at elevene arbeider med oppgaver fra læreboka e.l. 

Samtidig ser vi at mange elever jobber pliktoppfyllende med oppgavene, 
men en betydelig elevgruppe har manglende fokus og interesse for 

arbeidsoppgavene. Dette fører til en god del uro.  Vår konklusjon er at 
sammenheng mellom mål, arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og faglig 

oppsummering av timen bør styrkes.  
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Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt 
skole- og klassemiljø. 

 

Kjennetegn:  

 Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.  

 Foreldre har reell medvirkning. 

 

På mange trinn deles det ut et skriv med skolens forventinger til 

foreldrene, men det er ikke en prosess hvor en gjensidig avklarer 

forventingene til hverandre.  

På foreldremøtet kom det frem at det kan være urealistiske forventinger 

fra foreldre til skole. Foreldrene uttrykker at de ønsker en bedre 

kommunikasjon gjennom plattformen Skooler som gir: 

 Mer informasjon om skolen. 

 Hyppigere tilbakemelding, særlig med fokus på alt det gode arbeidet 
som skjer. Det negative får lett for stor oppmerksomhet. 

 
De uttrykker også et behov for at skolens ledelse kan være mer tydelig 

om hva skolen står for. Det er et ønske at skolen fremstår med mer felles 
praksis som: 

 Felles retningslinjer for tilbakemeldinger. 
 Lojalt slutte opp om skolens fellesregler.  

o Ulik håndheving av konsekvenser utvikler støy. 

 Tydeligere rolleavklaring mellom skole og hjem.  
o Avklare grenseoppgangen mellom hva foreldre skal gjøre og 

hva skolen skal gjøre.  
o Tydeliggjøre på hvilke områder foreldrene skal ha reell 

medvirkning? 
o Tettere samarbeid om grensesetting. 

 
Skolen har et FAU med stort engasjement og sterk refleksjon om hvordan 

et skole- hjem samarbeid kan bygges ut. Her ligger det et stort potensial 
for Vestmyra skole. 

 
Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 

seg gjennom kollektive prosesser. 
 

Kjennetegn: 

 

 Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling.  

 Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle ansatte. 
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I intervjuene har alle uttrykt behov for å ha mer tid til å gå i dybden i 

erfaringsdeling og refleksjon knyttet til tema og fagopplegg som skal 

gjennomføres, og til skolens utviklingsområder. Etterhvert som skolen får 

mer struktur og retningslinjer på plass, vil det bli lettere å skille mellom 

drift og utviklingstid. 

 

I intervjuene kommer det tydelig frem at det er stort rom for individuell 
praksis i forståelsen av felles regler og retningslinjer. Samtidig uttrykkes 

det et klart behov for at personalet må fremstå samstemt på områder som 
er felles forpliktende. 

 
 

Denne gode praksisen har vi også funnet på skolen: 

 Møte med elev- og ansattgruppene har vært entydig positiv. Alle har 

fremstått åpne og villig til å dele. 

 Lærerne har gitt oss åpen tilgang til klasserommene, dette setter vi 
stor pris på.  

 Vi ser mange elementer fra satsingen på lesing, erfaringer fra 
vurdering for læring og ungdomstrinn i utvikling. Dette kan skolen 

knytte mer sammen og ta mer systematisk i bruk. 

 Skolen fremstår som ryddig og velholdt. 

 

Spørsmål til refleksjon: 

Spørsmål som skolen bør stille seg for å komme videre. Spørsmålene er 
basert på kjennetegnene og andre relevante funn og problemstillinger 

som er blitt belyst i vurderingsmaterialet. 

 

1. I den eksterne vurderingen har vi sett på strukturen i læringsarbeidet 
og sammenhengen mellom mål, arbeidsmåter og vurderingsarbeid. 

Dette er sentralt i den faglige klasseledelsen. I tillegg har vi sett på 
hvilke oppgavetyper som har vært brukt, da vi vet at variasjon er viktig 

for motivasjon. I noen timer har vi observert god læringsframdrift. 
Imidlertid har vi opplevd flere læringsøkter hvor mange elever har vært 

frakoblet.  

 Hva er det viktigste dere, fra et profesjonelt perspektiv, kan gjøre for å 

styrke disse sammenhengene for å øke elevenes motivasjon og 

engasjement?  

2. Vestmyra skole er som tidligere nevnt en ung organisasjon. Derfor er 

mange strukturer og er retningslinjer ennå ikke på plass. Skolen har 
derfor et betydelig arbeid å gjøre for å fremstå som en samstemt 

organisasjon. 
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I det kommende arbeidet med skolens visjon, pedagogisk plattform og 

hva som skal være felles forpliktende praksis, bør ledelsen tenke 

gjennom: 

 Hva slags prosess vil vi legge opp til? 

 Hvor tydelig og med hvilke konsekvenser vil vi formulere dette? 

 På hvilke områder ønsker skolen å nedfelle felles forpliktende 

retningslinjer? 

 På hvilke områder skal lærerne ha et pedagogisk frirom, og på 

hvilke områder er det fellespraksis som gjelder for alle? 

 Hvilke andre faktorer kan være av betydning? 

 

 

 

Etterord 
Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering 
kan ha stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av 

hva skolen gjør med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  
 

Spørsmål til refleksjon, ettertanke 

Til sist i selve rapporten, har vurdererne stilt noen spørsmål til refleksjon. 

Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter 

skolevurderingen. Spørsmålene er ikke ment som konklusjoner, men de 

skal være åpne og formulert ut fra en samlet vurdering av tegnene på god 

praksis og på praksis som kan bli bedre på skolen 

 

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens 

utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av 

skoleeier. 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

 Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen lager en 

milepælsplan for etterarbeidet 

 Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 

 Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i 

milepælsplanen 

 Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å 

følge prosessen 

 Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva 

som har skjedd av endringer 

Veien videre 

− Stikkord om planlagte tiltak. Hvordan kan de sterke sidene til skolen 

brukes i det videre arbeidet. 
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Det er rektors oppgave å konkludere om hvordan skolen skal jobbe videre 
ut fra det vurdererne konkluderer med i punkt 5 og 6. Dette er rektors 

“stafettpinne” som han/hun bør si litt om når dere har lagt fram denne 

rapporten.  

 

 

Vedlegg A.   

Deltakere i ekstern vurdering 
Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer prosessen hos 

elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er 

viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og 

sett. 

− Interne: Ledelsen, lærerne, elevene og FAU-representantene 

− Eksterne: Vurdererne 

Begrunnelse for valg av informanter 

I en skole med 640 elever og over 90 ansatte måtte det gjøres et utvalg 
av informanter. 

Elevintervjuene ble gjort med 8 elever fra hvert hovedtrinn og 
lærerintervjuene ble gjort med inntil 10 lærere fra hvert hovedtrinn. 25 

FAU-representanter møtte til foreldresamtalen. 

 

 
 

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter 
Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere og 

skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. 

Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens 

personale. Personalet har gjennomført en organisasjonsundersøkelse og en 

ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. 

Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt inntil tre dager (fire dager på store skoler) til selve vurderingen. 

Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurdererne og rektor/ledelse og 

personalet møtes for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom 

samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter 

etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og 

legges fram for personalet den tredje dagen. 

   

Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer en 

avgrensning av temaet. 
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Uke   Ansvar 

14 Skolen får tilsendt forslag til framtidsbilde og tidsplan Vurdererne 

15 Personalet drøfter framtidsbildet og kommer med forslag til 

eventuelle endringer og tillegg. Sendes vurderne senest 

fredag  13.04 kl 14.00 

Skolens ledelse justerer tidsplanen slik at den passer med 

skolens tidsrytme. Frist: 16.04 kl 16.00 

Rektor 

15 Skolen får tilsendt annet materiell om blant annet 

utvelgelse av elever til intervju og organisering av møte 

med FAU man 23.04 på kvelden. Tilbakemelding fra 

skolen: 16.04 kl 16.00  

Vurdererne 

 16 Vurderne og rektor avtaler et tidspunkt tirsdag eller onsdag 

og  går igjennom opplegget for vurderingsuka 

Vurdererne og 

rektor 

17 Ekstern vurdering mandag 23.04 – torsdag 26.04  

 07.30 Møte med ledelsen  

mandag 08.10 - 

08.25 

Kort møte med personalet  

 08.35 – 

10.10 

Observasjon 5 - 7 klasse  

 10.15 – 

11.10 

Intervju med elever 5-7  klasse  

 11.10 – 

11.50 

Lunsj  

 12.00 – 

13.00 

Intervju med elever 8 -10 klasse  

 14.30 – 

15.30 

Intervju med lærere 5-7 klasse  

 19.00 – 

20.30 

Møte med FAU  

Tirsdag 08.00 – 

08.20 

Kort møte med rektor særlig mht praktisk 

gjennomføring 

 

 08.35 – 11 

.10 

Observasjon 8 – 10 klasse   

 11.10 – 

11.50 

Lunsj  

 12.00 -13.20 Intervju med ledelsen  

 14.30 -15.30 Intervju med lærere 8-10 klasse   

    

    

onsdag 08.00 – 

08.20 

Kort møte med rektor særlig mht praktisk 

gjennomføring 

 

 08.35 – 

10.10 

Observasjon 1-4 klasse  

 10.25 – 

11.10 

Intervju med elever 2-4 klasse  

 11.10 – 

11.50 

Lunsj  

 13.30 - 

14.30 

Intervju med lærere 1-4 klasse  

torsdag 11.50 – 

12.30 

Rapporten legges fram for rektor  

 14.30 – 

16.00 

Rapporten legges fram for personalet  
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Vedlegg C. Metoder 

 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og 

organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område 

for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, 

hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å få best 

mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid med 

kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. 

Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet slik 

at skolen kan fungere under vurderingsuka. 

Alle intervju er gruppeintervju. 

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på 

denne skolen er følgende metoder benyttet: 
 

Ståstedsanalyse  
Det var 70 av totalt 90 lærere som deltok i egenvurdering av 

ståstedsanalysen. SWOT ble gjort i team. SWOT-hovedfunnene fra 
teamene har blitt diskutert i teamledermøtet.  

Dokumentanalyse 
I tillegg til ståstedsanalyse sendte skolen relevante dokumenter til 

vurderer, som virksomhetsplan, tiltaksplan for psykososial miljø og 
læringsplan for alle trinn og klasser for den aktuelle uka. 

Samtaleguider 
For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike 

samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre 

og ulike grupper medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse 
samtaleguidene er alle hentet fra framtidsbildets tegn på god praksis. 

Møte: 
Intervju/ samtaler er gjennomført med alle parter.  

 Ledelsen 90 minutter,  
 Elevgrupper på 60 minutter. 

 Lærerintervju  60 minutter.  
 Foreldremøte i 100 minutter. 

Observasjon: 
90 minutter x 2 på 1.- 9. trinn og 20 minutter på 10.trinn. 
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 

Spørsmål til elevene. 
 

 Trives dere på skolen? 

 

 Har dere venner og noen å være sammen med her på skolen?  

 

 Opplever dere at lærerne bryr seg om dere?  

 

 Forstår hva dere skal lære og hva dere skal gjøre for å bli bedre? 

 

 Opplever dere at lærerne støtter dere i læringsarbeidet? 

 

 

Spørsmål til lærerne 
 
Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 

samstemte voksne. 
 Har dere en positiv relasjon til hver enkelt elev? 

 

 

 Tar dere ansvar for alle elevene? 

 

 

 Har dere sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner 

for elevgruppen? 

 

 Har dere en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 

 

 

 Er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 
seg gjennom kollektive prosesser 
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 Har skolen en felles plattform for det pedagogiske arbeidet? 

 

 

 Legger ledelsen jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling? 

 

 

 Har personalet en felles forståelse av begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid? 

 

 

 Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av alle ansatte? 

 

 

 

Spørsmål til rektor og ass.rektor  
 

Kvalitetsmål. Alle elever opplever mestring og glede i møte med 
skolen. 

 Opplever alle elever at de har venner og noen å være sammen med 

skolen? 

 
Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt 

skole- og klassemiljø. 

 Er forventningene mellom skole og foreldre avklart? 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 
samstemte voksne. 

 Har de ansatte en positiv relasjon til hver enkelt elev? 

 

 

 Tar de ansatte ansvar for alle elevene? 

 

 

 Har lærerne sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og 

rutiner for elevgruppen? 

 
 Har lærerne en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 
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 Er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 
seg gjennom kollektive prosesser 

 

 Har skolen en felles plattform for det pedagogiske arbeidet? 

 

 

 Legger ledelsen jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling? 

 

 

 Har personalet en felles forståelse av begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid? 

 

 

 Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av alle ansatte? 

 

 

Spørsmål som skal drøftes i grupper. 

Dette sa foreldrene: 
 

Hva er skolen god til? 

Hva kan skolen bli bedre til? 
Hva kan foreldrene bli bedre til? 

 
Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt 

skole- og klassemiljø. 
Tegn på god praksis: 

Er forventingene mellom skole og foreldre avklart? 

Bidrar foreldrene positivt i elevenes læring og utvikling? 

Har foreldrene reell medvirkning? 

Er foreldrene med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring? 
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I. Forord 

 

Kunnskapsløftet  
Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må 
ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra 
elever, foreldre, egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. 
Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller 
mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer 
med større lokal handlingsfrihet og tydelige mål for elevenes læring. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere 
i dette arbeidet, Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og 
Tilstandsrapporten. Analyseverktøyene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri 
tilgang til analysene. 

 
Kvalitetsutvikling i skolen - Støtte fra Veilederkorps 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et 
samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og 
skoler som trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. Målet er at flere 
elever skal lære og mestre mer, og fullføre utdanningsløpet.  
 
Veiledning til skoleeier og skoleledelse 
Veiledningsarbeidet retter seg mot ledelsen i kommunen og på skolen. Ved hjelp av 
analyseverktøy kartlegger skoleeier og skole aktuelle områder som bør utvikles. 
Verktøyene tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen eller andre undersøkelser som brukes lokalt. 
 
Veilederne gir støtte slik at skoleeier og skole kan komme i gang med lokalt 
utviklingsarbeid. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som gjør skolen 
bedre rustet til å møte de utfordringene som dukker opp når tiltak skal gjennomføres, 
og den pedagogiske praksisen skal endres. 
 
I tillegg til denne veiledningen får noen kommuner tilbud om ekstern skolevurdering.  

Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet 
Opplæringslova: 

Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda 

              (Opplæringslova § 14 – 1 fjerde ledd) 

§ 2-1. Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 
gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga 
vert gjennomført etter føresetnadane 

Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 ( i kraft 5. mars 2008.) 

Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men 
en av måtene er ekstern skolevurdering. 
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Ekstern skolevurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner 
for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. 

Tegn på god praksis 
Ekstern skolevurdering i udir bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av 
Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk. De eksterne vurdererne har 
brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: 

 

 
 

Rapportens tittel spiller på det fremtidsbildet som er utviklet for skolens utfordringer 
(pkt. 3). I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som 
kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i 
stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. 
Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i 
forhold til tegnene på god praksis. 
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II. Fakta om skolen 
 
Finneid skole er en 1-4 skole med 62 elever og ca 20 personer som jobber og bryr 
seg om skolen. Dette inkluderer lærere, assistenter, vaskere og vaktmester. Skolen 
ligger i meget naturskjønne omgivelser og uteområdet er daglig i bruk enten i 
friminutt, på turer eller i fysisk aktivitet med fag.  
 
En av skolens viktigste verdier er relasjon, og dette er et tema som går igjen på 
møter og i utviklingsarbeid. Skolen har et godt samarbeid med foreldre og FAU.  
 
En av skolens store styrker er ansatte som bryr seg om alle elevene og som gjør alt 
for at elevene skal ha de beste forhold for læring og utvikling.  
 
 
 
 

III. Valg av hovedutfordring 
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen og andre 
identifiserte utviklingsområder kommer skole, skoleeier og veiledere frem til 
skolens hovedutfordring. Denne formuleres og blir utgangspunkt for den 
eksterne vurderingen. 

 

Skolen valgt som hovedutfordring temaet: Klasseledelse og relasjoner 
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IV. Framtidsbilde 
 

Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir 
en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra 
ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å 
dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende 
praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god 
praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i 
ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen. 
Framtidsbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i 
forkant av vurderingsprosessen.  

Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god praksis på 
nettopp deres skole:   

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Alle elever opplever 
mestring og glede i 
møte med skolen. 
 

• Alle elever opplever at de har venner og noen 
å være sammen med på skolen.  

• Elevene opplever at lærerne bryr seg.  
• Elevene forstår hva de skal lære og hva de skal 

gjøre for å bli bedre. 
• Elevene opplever at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet. 
Ansatte i skolen 
fremstår som 
trygge, tydelige og 
samstemte voksne. 
 

 

• Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt 
elev. 

• Lærerne har sammen med elevene innarbeidet 
tydelige regler og rutiner for elevgruppen. 

• Lærerne har en tydelig struktur i 
læringsarbeidet, med klart formulerte mål. 

• Det er sammenheng mellom mål for 
opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

Foreldre og FAU er 
involvert i arbeidet 
med et godt skole- 
og klassemiljø. 
 

 

• Forventingene mellom skole og foreldre er 
avklart.  

• Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring og 
utvikling. 

• Foreldre har reell medvirkning. 
• Foreldrene er med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. 
Skolen er en 
lærende 
organisasjon som 
forbedrer seg 
gjennom kollektive 
prosesser. 
 

• Skolen har en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet. 

• Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 
erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  

• Personalet her en felles forståelse av 
begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid. 

• Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av 
alle ansatte. 
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V. Tegn på god praksis 
Sammenstille og se mønster 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse 
dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den 
mot framtidsbildet (tegnene på god praksis).  

Ut fra denne vurderingen finner vurdererne frem til skolens sterke sider 
innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. 

 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med 
skolen.  
Tegn: Alle elever opplever at de har venner og noen å være samme med på 
skolen 

 

Det vanlige på Finneid er at barna har 
venner og noen å være sammen med på 
skolen. Både elever og lærere mener i 
intervju at de som ønsker å ha en venn 
eller flere har det.  
Vanlige aktiviteter ute om våren er å 
spille fotball, sykle, hoppe tau og leke i 
skogen.  
Lærerne legger også vekt på å utvikle 
relasjoner i timene, og rektor sier at 
relasjoner er et satsingsområde på 
skolen.  Rundt på skolen er det mange 
plakater og oppslag som viser ulike 
måter å ta vare på hverandre på.  
 
Flere nevner at noen barn i visse 
situasjoner ønsker å trekke seg unna og 
være alene. Både lærere og elever 
nevner også at noen barn ønsker å styre 
leken.  
Både assistenter og lærere har 
bevissthet på dette. De prater med 
elevene, får dem til å åpne seg og 

jobber med å få de som sliter med sosialt samspill inn i gruppa. Foreldrene og 
elevene nevner fadderordningen som et godt tiltak.  Finneid skole har også elevråd 
med representanter fra alle klassene.  

 

Tegn: Elevene opplever at lærerne bryr seg 

Både elever, lærere og foreldre opplever at lærerne bryr seg.  Lærerne sier at det 
skjer mye i løpet av en dag, men at de stiller opp så godt de kan. Observasjon av 
undervisningsøkter på alle trinn bekrefter at lærerne bryr seg om sine elever.  Rektor 
starter hver dag med å gå en runde gjennom skolen.  
En av lærerne stiller spørsmålet; Når er det riktig å bry seg? Del av treningen på 
relasjoner er at elevene får prøve å ordne opp sjøl først, så må de voksne evt inn 
etterpå. En lærer kan altså bry seg, selv om ikke barnet alltid får viljen sin.  
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Tegn: Elevene opplever at lærerne støtter dem i læringsarbeidet 
Alle klassene har læringsplaner som viser kompetansemål og mål for læringen. 
Planene har også oversikt over aktivitetene for hver dag i uka. Observasjon i klassene 
viser mange gode undervisningsopplegg og variasjon i læringsaktiviteter ute og inne.  
Vi så eksempler på hvordan samarbeid i par ble trukket inn som en verdi 
matematikkundervisningen i 1. klasse. Samarbeid innebærer både å snakke om 
oppgaven, bruke innestemme, hjelpe hverandre og å lytte til den andre.  

 
Vi så også hvordan engelske ord og setninger ble utviklet gjennom et rebusløp ute, 
hvordan lærere og assistenter hjalp elever med oppgaveløsning i klasserommene, og 
hvordan grupper av elever jobbet sammen.   
Gruppene på Finneid er gjennomgående oversiktlige og små, det er god plass på 
skolen, og det er lett å få hjelp. Lærerne sier at de differensierer faglig etter 
vanskegrad, men at de også er opptatt av å gi åpne oppgaver som støtter læring for 
alle elever. 
Konklusjonene i en omfattende rapport fra Udir om relasjonsbasert klasseledelse fra 
2014 støtter praksisen på Finneid skole. Det vil ifølge rapporten være sammenheng 
mellom relasjoner, klasseledelse og skolekultur på en skole.  

I relasjonsbasert klasseledelse vil genuin respekt og forståelse for elevene ligge til 
grunn for praksis. Kjennetegn på en god relasjonsbasert klasseledelse er at 
personalet er interessert i å bli kjent med elevene, har tydelige læringsmål tilpasset 
ulike elever og at de voksne generelt er gode rollemodeller. For sårbare elever betyr 
kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev spesielt mye. Å bygge gode relasjoner 
understøtter  ifølge rapporten mulighetene til å oppnå gode resultater, men arbeidet 
må gå over lang tid.  

 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 
samstemte voksne 
Tegn: Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Elever, lærere, rektor, assistenter og foreldre sier at de ansatte har en positiv 
relasjon til hver enkelt elev. Det sies at lærerne strekker seg langt for elevene. 
Foreldrene nevner eksempler på at ufaglærte vikarer trenger tid på å få denne 
relasjonen, men dette er noe som må jobbes med over lengre tid og ikke noe man 
kan regne med blir til over natten. 

Tegn: Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og 
rutiner for elevgruppen 
 
Elevene er med på å lage klasseregler som henger på veggen på klasserommene. Det 
er mange ting som henger på veggene, og som regnes som regler av elevene. Det er 
de voksne som sammenfatter forslag som kommer fra elevene og som til syvende og 
sist bestemmer reglene. Det er gode holdninger til reglene, og det er viktig at de 
voksne er konsekvente i sin håndheving av reglene. Lærerne er bevisste på at det 
ikke lages regler med ordet «ikke» i.  
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Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et 
godt klasse- og skolemiljø  
Tegn: Forventningene mellom foreldre og skole er avklart 

På foreldremøtet deltok 16 foreldre; klassekontakter, FaU og noen andre foreldre. 
Foreldrene ga uttrykk for at forventningene mellom skole og foreldre i hovedsak er 
avklart og fungerer godt. De ønsker rask informasjon når lærere av ulike årsaker er 
borte, om bruk av vikarer og andre hendelser som berører skole-hjem relasjonen. Det 
er også et ansvar for foreldrene å sette seg inn i informasjon fra skolen og 
etterspørre mer informasjon når de har behov for det.  

 

Tegn: Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring og utvikling 

Foreldrene bidrar til vanlig med oppfølging av lekser, deltakelse på kulturkvelder og 
aktiviteter, og på foreldremøter. Foreldrene er også engasjert i utforming og bruk av 
uteområdene. Engasjementet varierer hva den enkelte har mulighet til og interesse 
for.   

 

Tegn: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring  

I all hovedsak mente foreldrene at de er flinke til å stille opp og til å framsnakke 
skolen og lærerne. Kontaktmøte med forberedelser og etterarbeid er et viktig positivt 
element for å bli bedre. I samtalene kan foreldrene også få en større forståelse for 
skolens måte å tenke på.   

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 
seg gjennom kollektive prosesser 
Tegn: Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling 

Skolen har egen plan- og utviklingsgruppe som bestemmer hvilke tema som skal 
behandles på onsdags-møtene, som er den tida i uka som er avsatt til pedagogisk 
utviklingsarbeid. Her er det avsatt tid både til refleksjon og erfaringsdeling. Lærere 
sendes på kurs, minst to samtidig slik at de kan reflektere sammen i etterkant. Alle 
lærere har vært med på etterutdanning ifb med relasjonsarbeid.  
 

Tegn: Beslutninger som fattes følges lojalt opp av alle ansatte 

Både lærere og rektor er enig i at beslutninger som fattes følges lojalt opp av de 
ansatte. En utfordring er det når det kommer vikarer inn, kan ikke forvente at de skal 
få med seg alle beslutninger som gjelder på kort tid. 
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VI. Praksis som kan bli bedre 
 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 
samstemte voksne 
Tegn: Lærerne har en tydelig struktur i læringsarbeidet med klart formulerte 
mål 

Lærerne sier sjøl at det å ha klart formulerte mål varierer fra lærer til lærer, fra time 
til time og fra fag til fag. Skolen har for noen år tilbake hatt tilsyn på området 
kompetansemål og læringsmål, og etter det hatt både kompetansemål og læringsmål 
på arbeidsplanen for elevene. Vi har sett noen mål for læringsøktene, men ikke 
mange. Mange av læringsmålene på arbeidsplanene er gode, men vi ser også noen 
«gjøre-mål» og mål som er tynne. Selv om man er drillet i å lage gode mål for 
arbeidsplanen og timen, er det noe man hele tida må reflektere over for at kvaliteten 
skal holde seg god.  
 

Tegn: Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene 

Vi så mye godt relasjonsarbeid i de øktene vi observerte, noe som er med på å gi oss 
en pekepinn på at lærerne har oversikt over hvor mye hver elev lærer underveis. 
Lærerne sier de bruker forskjellige måter å vurdere læringsøktene på. Vi så imidlertid 
lite til måter å koble avslutning av øktene til mål og innhold i de øktene vi observerte. 
Det er viktig å ha rutiner som sikrer jevnlig vurdering av øktene.   

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et 
godt klasse- og skolemiljø  
Tegn: Foreldrene har reell medvirkning 

Noen foreldre har mange meninger om hvordan skole bør drives, og er opptatt av å 
bli hørt. Det kan gjelde både kommunikasjon, innhold og skolens faglige 
ambisjonsnivå. Andre overlater dette til skolen og begrenser seg til å følge opp det 
skolen ber dem om. Noen foreldre har engasjert seg med bidrag til utforming og bruk 
av utemiljøet.  
I mange sammenhenger vil det være mange foreldre som engasjerer seg og noen 
som ikke engasjerer seg. Hva kan foreldre og skole gjøre med det?  
Foreldremedvirkning og graden av det kan være et godt tema for møter mellom skole 
og hjem både på klasse og skolenivå. 

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 
seg gjennom kollektive prosesser 
Tegn: Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 

Skolen har en visjon som henger på veggen. Det er kommet en kommunal plan som 
innebærer felles opplegg for skolene i kommunen på leseopplæring, IKT og 
klasseledelse og relasjoner. Vi så mange plakater rundt om på skolen som spor etter 
arbeid med relasjoner. Det virker imidlertid som det er litt mange til at elever og 
lærere kan fokusere på alt på en gang, og da kan det bli slik at fokuset blir forskjellig  
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på trinnene på samme tid. På møtet med 
foreldrene ble det sagt at ungdomsskolen har 
etterspurt kunnskap om deler av 
kunnskapsløftet hos elevene når de kommer til 
ungdomsskolen. Når vi også tar i betraktning 
at elevene fra skolen de siste årene ikke har 
levert resultater på høyt nivå på nasjonale 
prøver i 5.klasse, må skolen tenke gjennom 
hva den som lærende organisasjon skal ha av 
felles rutiner og satsninger til enhver tid. 
Skolen må lage en plan for hvordan forberede 
elevene på nasjonale prøver i samarbeid med 
Vestmyra skole som mottar elevene i 5.klasse. 
Den må også inneholde hva som blir gjort i 
etterkant av prøvene. 
Ved å reflektere over og strukturere dette 
arbeidet, vil man kunne si at man har en felles 
plattform for det pedagogiske arbeidet. 

 

 

 

Tegn: Personalet har en felles forståelse for begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid 

Som skrevet ovenfor, har vi sett mange dyktige pedagoger i arbeid med klasseledelse 
og relasjoner. Både lærere og assistenter er enig om at det må jobbes mer med 
klargjøring av begrepene «klasseledelse» og «relasjoner» i felles fora. Dette er altså 
noe som skolen kan reflektere mer over i det videre arbeidet med denne satsningen.      
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Spørsmål til refleksjon og ettertanke 
1. Fauske kommune har valgt klasseledelse og relasjoner som tema for ekstern 

skolevurdering og veiledning.  
Ifølge en forskningsrapport fra udir, påvirker relasjonsbasert klasseledelse 
elevenes atferd og innstilling til skolen positivt. Disse forholdene påvirker 
ifølge rapporten igjen innsats og til slutt læringsutbyttet (resultatene). 
 
Hvordan prioriterer Finneid skole mellom atferd, innstilling til skolen, innsats 
og læringstrykk? 

2. Vi har sett mange fine oppslag, regler, rutiner og mål om relasjoner rundt om 
på skolen og i klasserommene. Vil refleksjon rundt antall, utforming og 
tidsbegrensning på plakatene være noe skolen kan gjøre i større grad? 

3. Kan skolen invitere foreldrene til engasjement og medvirkning på andre 
områder enn uteområde?  

4. Lærerne sier sjøl at det å ha klart formulerte mål varierer fra lærer til lærer, 
fra time til time og fra fag til fag.  
Hvordan tenker skolen seg dette målarbeidet inn i skolens felles pedagogiske 
plattform? 

5. Hvordan kan skolen få til et godt samarbeid med Vestmyra skole når det 
gjelder overgangen fra 4. til 5.klasse? 
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Vedlegg A.   

Deltakere i ekstern vurdering 
Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer prosessen hos 
elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter 
som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir 
hørt og sett. 

 
− Interne: Elever, lærere, assistenter, foresatte, ledelsen ved skolen 
− Eksterne: Eldar Dybvik og Frode Gjengaar, Utdanningsdirektoratet 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter 
Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere 
og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. 
Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens 
personale. Personalet har gjennomført en organisasjonsundersøkelse og en 
ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. 
Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt to dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en 
startdag der vurdererne og rektor/ledelse og personalet møtes for første 
gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, møter, 
observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i 
materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram 
for personalet den andre dagen. 
   
Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 2 dager er knapp tid, og innebærer 
en avgrensning av temaet. 
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Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og 
organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av 
område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer 
blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å 
få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid 
med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. 

Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet 
slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. 

Alle intervju er gruppeintervju md unntak av rektor-intervjuet. 

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er 
følgende metoder benyttet: 

Dokumentanalyse 
Skolen har sendt vurdererne diverse relevante dokument som arbeidsplaner, 
elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. 

Samtaleguider 
For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til 
hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper 
medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle hentet fra 
framtidsbildets tegn på god praksis. 

Møte 
Vurdererne har deltatt i personalmøte og foreldremøte. I tillegg har det vært 
gruppeintervju med elever, foresatte, assistenter, lærere og rektor.  

Observasjon 
Begge vurdererne har observert i alle skolens klasser. Under observasjonene ble det 
brukt enkle observasjonsskjema. 

Mandag 23.04 Tirsdag 24.04 

08.00-08.15:  
Møte med ansatte 
08.30-09.30 
Intervju med elever 

09.30-11.00: 

Observasjon i klasserommene 
11.00-11.50:  

Lunsj 
11.50-13.45:  

Observasjon i klasserommene 

14.00-15.30: 

Intervju med lærerne 

15.30-16.00: 

Intervju med assistenter 
18.00-19.30: 

Møte med foresatte 

14.00-15.00: 

Fremlegging av rapport 
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 
 

Samtaleguide elever Finneid skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever mestring og 
glede i møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Opplever alle elever at de har 
venner og noen å være sammen 
med skolen?  

• Opplever elevene at lærerne bryr 
seg? 

• Forstår elevene hva de skal lære 
og hva de skal gjøre for å bli 
bedre? 

• Opplever elevene at læreren 
støtter dem i læringsarbeidet? 

 
 
Ansatte i skolen fremstår som 
trygge, tydelige og samstemte 
voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Har ansatte en positiv relasjon til 
hver enkelt elev? 

• Har lærerne sammen med 
elevene innarbeidet tydelige 
regler og rutiner for elevgruppen? 

• Har lærerne klart formulerte mål 
for timene? 

 
Foreldre og FAU er involvert i 
arbeidet med et godt skole- og 
klassemiljø. 
 
 
 
 

• Bidrar (hjelper) foreldrene positivt 
i elevenes læring og utvikling? 
 

 
Skolen er en lærende 
organisasjon som forbedrer seg 
gjennom kollektive prosesser. 
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Samtaleguide lærere/ledelse Finneid skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever mestring og 
glede i møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Opplever alle elever at de har 
venner og noen å være sammen 
med skolen?  

• Opplever elevene at lærerne bryr 
seg? 

• Forstår elevene hva de skal lære 
og hva de skal gjøre for å bli 
bedre? 

• Opplever elevene at læreren 
støtter dem i læringsarbeidet? 

 
 
Ansatte i skolen fremstår som 
trygge, tydelige og samstemte 
voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Har ansatte en positiv relasjon til 
hver enkelt elev? 

• Har lærerne sammen med 
elevene innarbeidet tydelige 
regler og rutiner for elevgruppen? 

• Har lærerne en tydelig struktur i 
læringsarbeidet, med klart 
formulerte mål? 

• Er det sammenheng mellom mål 
for opplæringen, arbeidsmåtene 
og vurderingsarbeidet i 
læringsøktene? 

 
Foreldre og FAU er involvert i 
arbeidet med et godt skole- og 
klassemiljø. 
 
 
 
 

• Er forventingene mellom skole og 
foreldre avklart? 

• Bidrar foreldrene positivt i 
elevenes læring og utvikling? 

• Har foreldre reell medvirkning? 
• Er foreldrene med på å skape et 

skolemiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring? 

 
Skolen er en lærende 
organisasjon som forbedrer seg 
gjennom kollektive prosesser. 
 

 

 
 
 
 

• Har skolen en felles plattform for 
det pedagogiske arbeidet? 

• Legger ledelsen jevnlig til rette for 
refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling?  

• Har personalet en felles forståelse 
av begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid? 

• Følges beslutninger som er fattet 
lojalt opp av alle ansatte? 
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Samtaleguide foreldre Finneid skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever mestring og 
glede i møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Opplever alle elever at de har 
venner og noen å være sammen 
med skolen?  

• Forstår elevene hva de skal lære 
og hva de skal gjøre for å bli 
bedre? 
 

 
 
Ansatte i skolen fremstår som 
trygge, tydelige og samstemte 
voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Har ansatte en positiv relasjon til 
hver enkelt elev? 

 
Foreldre og FAU er involvert i 
arbeidet med et godt skole- og 
klassemiljø. 
 
 
 
 

• Er forventingene mellom skole og 
foreldre avklart? 

• Bidrar foreldrene positivt i 
elevenes læring og utvikling? 

• Har foreldre reell medvirkning? 
• Er foreldrene med på å skape et 

skolemiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring? 

 
Skolen er en lærende 
organisasjon som forbedrer seg 
gjennom kollektive prosesser. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



  
 

 

 

 

Skoleutvikling 

Kom i gang med skoleutvikling 
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I. Forord 

 

Ekstern skolevurdering – et verktøy for 
skoleutvikling 

 
Veilederkorps 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et 
samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre 
mer og fullføre utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som 
trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. I starten av veilederperioden 
gjennomføres «Ståstedsanalysen,» og skolen kan få tilbud om «Ekstern 
skolevurdering.» Denne rapporten er et resultat av den eksterne skolevurderingen av 
Valnesfjord skole, og er ment som hjelp til å sette fart i skolens utviklingsarbeid. 
 
Hva er ekstern skolevurdering?  
Ekstern skolevurdering er et verktøy for skoleutvikling. I Veilederkorpset blir ekstern 
skolevurdering brukt for å starte eller sette fart i skolens utviklingsarbeid.  
 
Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, sier at alle 
skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens virksomhet, internt eller 
eksternt. I forskriften nevnes det ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal 
gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Dette verktøyet blir brukt i 
mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene.  
 
Utdanningsdirektoratet bygger denne vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av 
Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk.  
 
Modellen består av fem trinn: 

 
 
Ståstedsanalysen 
Før den eksterne skolevurderingen har skolen gjennomført ståstedsanalysen, et 
analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skolene med å kartlegge hvilke områder 
som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som 
nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra 
analysen av disse resultatene og eventuelt andre undersøkelser, valgte skolen tema 
for den eksterne skolevurderingen: Klasseledelse og relasjoner. 
 
Vurderingsrapporten 
Rapporten gjenspeiler det eksterne vurdererteamets konklusjoner om det valgte 
temaet for vurdering av skolen. I tillegg til målformuleringer, er det satt opp konkrete 
utsagn om hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er basert på lov- og 
regelverk og god pedagogisk praksis, samt at det er selve kjernen i 
vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor 
vurderingstemaet. Tegnene settes inn i et skjema som kalles «Fremtidsbilde.»  
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Et bredt spekter av interessenter har uttalt seg om skolens nåværende praksis i 
forhold til tegnene på god praksis. Det er gjennomført observasjoner i klassene og i 
skolemiljøet og vurdererparet har hatt tilgang til dokumenter av betydning for den 
vurderinga som er gjennomført. I tillegg har vurdererne innhentet informasjon fra 
skoleledelsen, lærere, elever, foreldre og assistenter/fagarbeidere.  
 
Selve vurderingsuka har vart i tre dager, og siste dag av vurderinga ble denne 
rapporten lagt fram med funnene for skolen. Rapporten trekker fram tegn på god 
praksis og tegn på praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i rapporten 
skal være til hjelp i det videre arbeidet med det valgte temaet. Veilederkorpset vil 
bistå skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.  
 
Det viktigste utviklingsarbeidet skjer på skolen når skolen sammen skal følge opp 
funnene og refleksjonene fra vurderingsuka og sammen jobbe med å bli en bedre 
skole. 
 

 

 
 

II. Fakta om skolen 
 

Kort informasjon om skolen 
 
 
 
Valnesfjord skole består av en barne- 
og ungdomsskole samt 
skolefritidsordning (SFO) som ligger 
sentralt plassert på Løkås i 
Valnesfjord. Vi har elever fra hele 
Valnesfjord; fra Tørresvika i øst, 
Fridalen i nord og Kistrand mot vest.  
 
Skolen har pr. august 2017 totalt 193 
elever, fordelt på: 

• 78 elever på småtrinnet (1.-
4.kl) 
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• 52 elever på mellomtrinnet (5.-7.kl) 
• 63 elever på ungdomstrinnet (8.-10.kl) 

 
Skolen ledes av rektor Randi Myrbakk, som har ansvar for fag, økonomi og personal. 
I tillegg til rektor består lederteamet av inspektør Irene Hansen og SFO-leder. 
Lederteamet fatter vedtak i saker som angår skolen som helhet.  
 
Skolen har en plangruppe som består av rektor, undervisningsinspektør og 
teamlederne. Plangruppen leder arbeidet som omhandler skolens faglige utvikling. 
 
Valnesfjord skole har skoleåret 2017/2018 totalt 35 ansatte inkludert 1 sekretær  
samt skolefritidsordningen. Skolen har vaktmester- og renholdstjenester fra Fauske 
Eiendom KF.  
 
Skolen samarbeider med flere instanser. Fauske familiesenter, Pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT), barnehagene og den videregående skolen nevnes her 
spesielt. Andre aktuelle instanser er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og 
Fauske lensmannskontor. Skolen jobber med å utvikle sitt samarbeid med lokalt 
næringsliv.. 
 
Det er planlagt ny skole i Valnesfjord. Denne vil ligge sør for idrettsbanen (mellom 
barnehagen og kirka) og skal være klar for bruk fra august 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. Valg av hovedutfordring 
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder 
kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring. 
Denne formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen. 

 

Som følge av resultatene i ståstedsanalysen og Fauskes kommunes strategiplan for 
skolene har skolen valgt som hovedutfordring temaet: klasseledelse og relasjoner 
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IV. Fremtidsbilde 
Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir 
en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra 
ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å 
dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende 
praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god 
praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i 
ståstedsanalysen og elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av 
vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i forkant av 
vurderingsprosessen.  

 

Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god praksis på 
Valnesfjord skole:  

 
Fremtidsbilde for tema: Klasseledelse og relasjoner  
 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever mestring 
og glede i møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Alle elever opplever at de har venner 
og noen å være sammen med 
skolen.  

• Elevene opplever at lærerne bryr 
seg.  

• Elevene forstår hva de skal lære og 
hva de skal gjøre for å bli bedre. 

• Elevene opplever at læreren støtter 
dem i læringsarbeidet. 

• Elevene opplever tilpasset 
undervisning og varierte 
arbeidsmetoder 

• Elevene trives og sier at de gleder 
seg til å gå på skolen 

 
 
Ansatte i skolen fremstår 
som trygge, tydelige og 
samstemte voksne. 
 
 
 
 
 
 

• Ansatte har en positiv relasjon til 
hver enkelt elev. 

• Lærerne har sammen med elevene 
innarbeidet tydelige regler og rutiner 
for elevgruppen. 

• Lærerne har en tydelig struktur i 
læringsarbeidet, med klart 
formulerte mål. 

• Det er sammenheng mellom mål for 
opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

 
Foreldre og FAU er involvert i 
arbeidet med et godt skole- 
og klassemiljø. 
 

• Forventingene mellom skole og 
foreldre er avklart.  

• Foreldrene bidrar positivt i elevenes 
læring og utvikling. 

• Foreldre har reell medvirkning. 
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• Foreldrene er med på å skape et 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring. 

• Foresatte deltar for å få et godt 
skole- og klassemiljø ved at de 
gjennomfører sosiale kveldsopplegg 

• Foreldre er positive til skolen og har 
tillit til den jobben læreren gjør 

 
Skolen er en lærende 
organisasjon som forbedrer 
seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 

 

 
 

• Skolen har en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet. 

• Ledelsen legger jevnlig til rette for 
refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling.  

• Personalet her en felles forståelse av 
begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid. 

• Beslutninger som er fattet følges 
lojalt opp av alle ansatte. 
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V. Tegn på god praksis og Praksis som kan bli bedre 
Sammenstille og se mønster 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse 
dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den 
mot framtidsbildet (tegnene på god praksis).  

Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens 
sterke sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å 
bli bedre. 

 
 

Tegn på god praksis 
 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever inkludering, mestring og glede i møte med 
skolen 

• Elevene opplever at lærerne bryr seg. 

• Elevene trives og sier de gleder seg til å gå på skolen. 

 

I intervju sier samtlige elever at de opplever at lærerne bryr seg om dem. På 
oppfølgingsspørsmål om de tror at lærerne bryr seg like mye om alle elever, svarer 
de bekreftende på det. 
Elevene svarer også at de trives på skolen og oppgir flere årsaker til det, selv om 
særlig de eldste elevene syns det er litt vanskelig å si at de gleder seg til å gå på 
skolen. De yngste gir uttrykk for at de også gleder seg til å gå på skolen. 

Trivselsfaktorer elevene oppgir er bl.a. fag, spesielle aktiviteter og venner. 

I samtalene var elevene tydelige på at alle var inkludert og hørte til sosialt. De var 
oppmerksomme på medelever som var alene og inviterte dem med i leken.  

Gjennom våre samtaler med de ansatte og foreldrene bekreftes dette inntrykket; de 
aller fleste elevene trives og mange gleder seg til å gå på skolen. Det må likevel 
tilføyes at foreldrene også melder om noen barn som ikke verken trives eller gleder 
seg til å gå på skolen. 
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Gjennom observasjon fikk vurdererne i stor grad inntrykk av elever i trivsel i de ulike 
klassene, både inne i klasserommene og ute i lek. 

Skoleporten - Elevundersøkelsen         
Enhet: Valnesfjord skole          
Valnesfjord skole, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Trivsel, Offentlig, Begge kjønn         

Indikator og nøkkeltall 2017-2018 
7.trinn 

2017-2018 
10.trinn 

Trives du på skolen? - Valnesfjord skole - Avd 
Løkås skole 3,7 3,5 

Trives du på skolen? - Fauske - Fuosko kommune 4,2 3,9 

Trives du på skolen? - Nordland fylke 4,2 4,0 

Trives du på skolen? - Nasjonalt 4,3 4,1 

 

 

 
 
Kvalitetsmål: Ansatte i skolen framstår som trygge, tydelige og samstemte 
voksne 

• Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Lærerne vi møtte var tydelige på at relasjonen til elevene er noe de vektlegger og 
jobber med helt fra skolestart. De ga uttrykk for at de var glad i elevene sine. Særlig 
har kontaktlærerne en positiv relasjon til det de opplever som «sine» elever. 

Observasjon i klasserommet bekrefter i stor grad inntrykket av en god relasjon både 
mellom lærer og elev og elevene imellom. I noen klasserom på barnetrinnet var det 
hjerter med navnet til elevene på, og hvor elevene hadde skrevet positive ord til 
hverandre. På den måten får elevene trening i å lete etter de positive og gode sidene 
hos hverandre. 
De eldste ungdomsskoleelevene framhevet det gode samholdet elevene imellom. 

 

Fra ståstedsanalysen til Valnesfjord skole: 

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

90,0% 10,0% 0,0%  

41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 
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Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

90,0% 10,0% 0,0%  

42. På vår skole arbeider vi bevisst med å utvikle positive relasjoner mellom elevene 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden  

95,0% 5,0% 0,0%  

 

 

 

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole-og 
klassemiljø 

• Foreldre bidrar positivt i elevenes læring og utvikling 

• Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 
 

Fra elevundersøkelsen: 

Valnesfjord skole - Grunnskole, Elevundersøkelsen, Støtte hjemmefra, Offentlig, Begge kjønn           

Indikator og nøkkeltall 2017-2018 
7.trinn 

2017-2018 
10.trinn  

Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på 
skolen 

4,1 
3,8  

Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 
4,0 

3,7  

Hjemme oppmuntrer de voksne meg i 
skolearbeidet 

4,2 
3,7  

 

Elevene forteller at foreldrene er interessert i skolearbeidet og hjelper til med lekser 
om det trengs.  Flere sier at foreldrene understreker at skole er viktig. 

Både ansatte og foreldre forteller at foreldrene arrangerer sosiale aktiviteter for 
klassen på kveldstid. Elevene trekker også fram det positive i at flere foreldre er med 
i fritidsaktiviteter sammen med barna på ettermiddag/kveld. 

Flere lærere og foreldre snakket også om fordelen ved å bo i et forholdsvis lite miljø, 
der «alle kjenner alle»; man kjenner hverandre og kan man møtes i andre 
sammenhenger enn bare det som er skolerelatert. 

 

Det er vurderernes oppfatning at skolens sterke sider med et stabilt miljø, positive 
holdninger til skolen fra alle aktører, elever og lærere som trives er styrker som 
skolen kan utnytte i videre utviklingsarbeid.  
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Praksis som kan bli bedre 

 
Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte 
voksne 

• Lærerne har en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte mål 

 

Både lærere og elever ga uttrykk for at det var store variasjoner og liten enhetlig 
praksis, spesielt innenfor temaet klasseledelse. Ukeplanene vi har fått tilgang til viser 
ulikheter både i målformulering og struktur.  

Det kan se ut som om det igangsettes prosesser rundt ulike temaer, blant annet 
klasseledelse og relasjoner og tidligere vurdering for læring. Prosessen gjennomføres, 
men så kan det virke som om skolen mangler system for å sette dette ut i livet. Det 
blir for mye opp til enkeltlærere og team å gjennomføre i praksis det en har jobbet 
med i felleskap. Dette fører ikke til enhetlig praksis. Det trengs kanskje et system for 
for å etterspørre om det en forventer, blir gjort. 

Klasseledelse og relasjoner har vært utviklingsprosjekt, skolen har deltatt i Udirs 
pulje 1, Inkluderende barnehage og skolemiljø, UIU og samarbeid med Lions, da i 
forbindelse med Implementering av «Mitt Valg».  

Observasjoner på skolen bekrefter store variasjoner i praksisen.  

Ståstedsanalysen viser gode resultater på dette temaet. Dette kan tyde på at lærerne 
både er bevisste på temaet, men at de har svart utfra slik de opplever seg selv i sin 
praksis heller enn å gi svar ut fra skolen som organisasjon.  

 

74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

90,0% 10,0% 0,0%  

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

65,0% 35,0% 0,0%  

 

 

2. Lærerne forklarer elevene hva som skal til for å nå kompetanse- og læringsmålene 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

40,0% 60,0% 0,0%  

3. Elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

25,0% 75,0% 0,0%  

 

 

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 
klassemiljø 

• Forventningene mellom skole og foreldre er avklart 
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• Foreldrene har reell medvirkning 

 

Lærerne og foreldre sier at skole-hjem-samarbeidet stort sett er godt, det er 
lav terskel for å ta kontakt begge veier, dette gjelder særlig i forhold til 
kontaktlærer.  

I virksomhetsplanen framgår forventinger til foresatte, foreldre bekrefter at 
de ved oppstart i 1. klasse også får disse forventingene uttrykt på 
foreldremøte, uten at de blir gitt mulighet for gjensidig forventningsavklaring. 

Foreldrene mener at samarbeidet kunne ha blitt enklere om de hadde vært 
involvert i arbeidet rundt gjensidige forventninger, ved for eksempel å bli 
spurt om hva de kan bidra med og hva de kan forvente av skolen. Ikke fordi 
samarbeidet ikke oppleves godt, men for å kunne føle seg tryggere.  

Bedre informasjonsflyt er også et område foreldre nevner som de mener kan 
bli bedre.  

I ståstedsanalysen blir funnene bekreftet av skolens ansatte, også gjennom 
skolens egen analyse (SWOT) av funnene blir dette området definert som en 
svakhet. 

 

 
4. Foreldrene blir gjort kjent med hvilke kompetanse- og læringsmål elevene arbeider mot 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

60,0% 40,0% 0,0%  

 
70. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

57,9% 42,1% 0,0%  

 
101. På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes 
læring og utvikling 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

45,0% 55,0% 0,0%  

 

 
Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 
kollektive prosesser 

• Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 

• Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling. 

• Personalet har en felles forståelse av begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid 

• Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle ansatte. 

 



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Valnesfjord skole 
 

 - 12 - 

Som tidligere nevnt har skolen hatt klasseledelse og relasjoner som 
utviklingsområder. Det er likevel flere tegn på at det ikke er en felles praksis ved 
skolen. 

Mange av lærerne har vært ansatt i mange år ved skolen, og gir uttrykk for at de 
syns det stadig kommer noe nytt de må forholde seg til. 

Lærerne uttrykker at det er mange utviklingsprosjekt som igangsettes, og deres 
oppfatning er at det «kommer ovenfra», det vil si fra kommunens 
skoleadministrasjon.  

Lærerne uttrykker at det er mange ulike møtearena, blant annet teammøter, 
plangruppemøter, utviklingsmøter, personalmøter og samarbeidstid ukentlig, og at de 
dermed har nok formelle arenaer og ikke trenger flere møteplasser. Likevel hevder 
flere at møteplassene ikke brukes til felles refleksjon, erfaringsdeling eller 
kompetanseheving.  

Vurderernes oppfatning er likevel at det foregår erfaringsdeling og refleksjon på 
teamene, men dette er ikke satt i system. Det kan se ut som det trengs en bestilling 
fra ledelsen. 
 

Ståstedsundersøkelsen viser at en av svakhetene til skolen er at beslutninger som er 
fattet ikke følges lojalt opp av alle ansatte. Noen fortsetter å gjøre «som de vil» eller 
som de alltid har gjort. 

Vurderernes oppfatning er at skolen har et utviklingspotensial i å lage en felles 
plattform for det pedagogiske arbeidet, en felles struktur, et felles språk og felles 
retningslinjer, som sier noe om hvordan det er å være lærer og leder i klasserommet 
på Valnesfjord skole. Og så blir det ledelsens oppgave å følge opp det som er vedtatt. 

 

58. Vår skole har en tydelig visjon 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

15,0% 50,0% 35,0%  

 

59. På vår skole har vi en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

35,0% 45,0% 20,0%  

 

7. På vår skole er erfaringsutveksling mellom lærerne satt i system 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

20,0% 65,0% 15,0%  

 

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

65,0% 30,0% 5,0%  

 

 

 

68. Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 26,3% 57,9% 15,8%  
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perioden 
 

18. På vår skole kommer lærerne presis til timene 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

52,6% 47,4% 0,0%  

19. På vår skole starter timene presis 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

36,8% 63,2% 0,0%  

20. Det er god arbeidsro i undervisningsøktene på vår skole 
Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 
perioden 

42,1% 57,9% 0,0%  

 

Denne gode praksisen har vi også funnet på skolen: 

• Enkeltlærere som strekker seg langt for kollegaer og elever 

• Godt, tillitsfullt samarbeid mellom rektor og inspektør  

• Selvstendige, løsningsorienterte og fleksible ansatte, både lærere og assistenter 

• Mange positive, tillitsfulle, reflekterte og selvstendige elever 

   

 

Spørsmål til refleksjon: 

 

Hvordan arbeide fram en felles praksis og kultur for Valnesfjord skole? Særlig med 
tanke på at man skal flytte over i nye lokaler? 

Hvordan få til en felles forståelse for begrepsbruken i hele personalet?  

Hvordan sørge for at alle følger opp beslutninger?   

Hvordan få til samarbeidsarenaer for lærere og assistenter og informasjonsflyt til 
assistentene/fagarbeidere? 

Hvordan kan skolen få til enhetlig praksis på hva som er opplegget i 1.klasse, 
2.klasse osv., så det ikke er så læreravhengig hva som skjer fra år til år? 

Hvordan utnytte ressursen som ligger i elever og foresatte?  
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Etterord 
Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan ha 
stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva skolen gjør 
med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  
 
Spørsmål til refleksjon, ettertanke 
Til sist i selve rapporten, har vurdererne stilt noen spørsmål til refleksjon. Dette er 
spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter skolevurderingen. Spørsmålene 
er ikke ment som konklusjoner, men de skal være åpne og formulert ut fra en samlet 
vurdering av tegnene på god praksis og på praksis som kan bli bedre på skolen 
 
Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 
Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens utviklingsarbeid. 
Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 
Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

• Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen lager en milepælsplan for 
etterarbeidet 

• Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 
• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 
• Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge 

prosessen 
• Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har 

skjedd av endringer 

Veien videre 

− Stikkord om planlagte tiltak. Hvordan kan de sterke sidene til skolen brukes i det 
videre arbeidet. 

 
Det er rektors oppgave å konkludere om hvordan skolen skal jobbe videre ut fra det 
vurdererne konkluderer med i punkt 5 og 6. Dette er rektors “stafettpinne” som hun 
bør si litt om når dere har lagt fram denne rapporten.  

Rektors stikkordsplan kommer til vedlegg til rapporten. 
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Vedlegg A.   

Deltakere i ekstern vurdering 
Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer prosessen hos 
elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter 
som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir 
hørt og sett. 

− Interne: 23 av skolens elever, fra alle 10 trinn, 15 foreldre, alle trinn 
representert, 16 lærere, alle trinn representert, 4 elevassistenter. I tillegg 
observasjon i alle klasser og samtaler med rektor og inspektør,  

− Eksterne: Tiina Sørensen (veileder) og Kjellrun Bø Johansson (vurderer) 
 
 

Begrunnelse for valg av informanter 
 

Klasseledelse og relasjoner er et tema som har fokus på lærerens undervisning, (mer 
enn læringsledelse som har fokus på elevenes læring) og hvordan hun/han 
tilrettelegger for læring og vurdering i klasserommet, i tillegg til relasjonen mellom 
lærer og elev og elev-elev. Elever og lærere blir dermed de viktigste informantene 
våre. 

Elevassistentene har ofte oversikt over det som skjer i ulike klasserom og med ulike 
lærere og ikke minst ute i friminuttene. De er derfor også viktige informanter. 

 

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter 
Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere 
og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. 
Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens 
personale. Personalet har gjennomført en ståstedsanalyse som veilederne 
har vært med på å oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og møte med 
foresatte planlagt.  

Det er avsatt inntil tre dager til selve vurderingen. Dette innebærer i 
hovedsak en startdag der vurdererne og rektor/ledelse og personalet møtes 
for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, 
møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter 
mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og 
legges fram for personalet den tredje dagen. 
   
Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer 
en avgrensning av temaet. 
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Plan for vurderingsuka, Valnesfjord skole, 2018  
 
 
Uke 20 Innhenting av informasjon og gjennomføring av 

skolevurdering. 
 
Mandag 23. april 
08.00-08.30   Møte rektor og personalet 
09.00-09.45    Elevintervju 6 elever fra 1. -2 -3. klasse 
09.50-10.35    4-6 elever fra 4.-5. klasse 
10.45-11.30   4- 6 elever fra 6.-7. klasse 
11.30-12.00   matpause 
12.00-12.45   4- 6 elever fra 8.-9. klasse 
13.00-13.45   4-6 elever fra 10. klasse 
14.00- 14.45 intervju med lærere 1.-4.klasse 
15.00     Møte med rektor/ledelse for info/evt avklaringer 
  

Tid før, mellom og etter intervju brukes til observasjon 

18.00-20.00 møte med foreldrerepresentanter: FAU/klassekontakter.  
  
 Tirsdag 24. april 

08.00    Frammøte på skolen 

09.00 – 11.30 Observasjon i klassene 
Vurdererne går inn og ut av klasser som de ønsker i dette 
tidsrommet 

11.30 – 12.00 Matpause  
12.00– 12.45 lærere 5.-7. klasse 
12.55 – 13.40 intervju med elevassistenter 
14.00-14.45 lærere 8.-10-klasse           
14.50 Møte med rektor/ledelse for info/evt avklaringer 
 
Tid før, mellom og etter intervju brukes til observasjon 
 
Resten av dagen/kvelden: rapportskriving 
 

Onsdag 25.april 

Rapportskriving 

13.00    Presentasjon av funn (rapport) for rektor/ledelsen? 
14.45    Presentasjon av funn for personale + FAU-leder + repr. for 
skoleeier, og overlevering av rapport. 

Ansvar: 
Vurderer 
 
 
 
 
Skolen plukker ut elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor kaller inn. 
 
 
 
 
Rektor organiserer og lager 
plan for intervju og 
observasjon, og 
informerer involverte om 
tidspunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor inviterer skoleeier 

 

 

 

 



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Valnesfjord skole 
 

 - 17 - 

 

 

Vedlegg C. Metoder 
 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og 
organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av 
område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer 
blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å 
få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid 
med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. 

Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet 
slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. 

Alle intervju er gruppeintervju. 

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er 
følgende metoder benyttet: 
 

Ståstedsanalyse  
Ståstedsanalysen ble gjennomført blant de faste lærerne på skolen. Grunnen til at vi 
valgte ut kun lærerne var noe tidspress kombinert med rent praktisk organisering 
(analysen ble gjennomført i utviklingstida på en onsdag). Vi så etterhvert at dette ble 
litt uheldig og ved neste korsvei vil vi velge å gjennomføre i hele personalet.  
 
Vi hadde gjennomgang av spørsmålene i ståstedsanalysen i plenum på forhånd av 
undersøkelsen. Rent praktisk gikk mange av spørsmålene/innspillene på hvor 
"bastant" vi skulle velge å forstå spørsmålene.  
 
Selve spørreskjemaet ble så gjennomført individuelt i etterkant av gjennomgangen. 
Alle inviterte fylte ut skjemaet. 

 Dokumentanalyse 
I tillegg til ståstedsanalyse har skolen sendt diverse relevante dokument til vurderere, 
bl.a. SWOT-analysen(styrker og svakheter), virksomhetsplan, «oppdrag/aksjon»    
Valnesfjord skole – klasseledelse og Psykososial plan for Valnesfjord skole, skolens 
oversikt over rolleforventninger til ulike ansattgrupper, etisk plattform for barnehager 
og skoler i Fauske kommune og ukeplaner for alle klasser. I tillegg har vi fått tilgang 
på elevundersøkelsen på nett.  

Samtaleguider 
For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til 
hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper 
medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle hentet fra 
framtidsbildets tegn på god praksis. 

Observasjon 
Vurdererne har observert i alle skolens 10 klasser med fokus på klasseledelse og 
relasjoner, læringsmål, struktur; oppstart av timen, tilrettelegging og variasjon, 
overganger og avslutning av timen. 
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Vedlegg D. samtaleguider 
 
 
 
 
Samtaleguide elever: 
 
Kvalitetsmål Spørsmålene ut fra Tegn på god praksis 
 
Alle elever opplever 
mestring og glede i 
møte med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Har dere venner og noen å være sammen med 
skolen? 
 

• Opplever dere at lærerne bryr seg? 
  

• Forstår dere hva dere skal lære? Og hva dere 
skal gjøre for å bli bedre?  
 

• Opplever dere at læreren støtter dere i arbeidet 
med å lære? 
 

• Opplever du at undervisningen er 
tilpasset/passer deg?  
Varierer lærerne måtene dere jobber på? 
 

• Trives dere på skolen?  
Gleder dere dere til å gå på skolen?  
 

 
 
Ansatte i skolen 
fremstår som trygge, 
tydelige og 
samstemte voksne. 
 
 

 
• Opplever dere at alle voksne på skolen har et 

positivt forhold til elevene? 
 

• Hvordan vet dere hvilke regler og rutiner som 
gjelder på skolen?  
 

• Får dere vite målene for timene/arbeidsøktene?  
 

• Er det sammenheng mellom mål, arbeidsmåter 
og vurdering?  
 

 
Foreldre og FAU er 
involvert i arbeidet 
med et godt skole- 
og klassemiljø. 
 
 

 
• På hvilken måte er foreldrene engasjert i det 

dere lærer og hvordan dere har det på skolen? 
 

• Får dere hjelp hjemme i læringsarbeidet?  
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• Arrangerer foreldrene sosiale opplegg for 
klassen på kvelden? 

 

• Har foreldrene deres positiv holdning til og 
snakker positivt om skolen?  

 
 
Skolen er en lærende 
organisasjon som 
forbedrer seg 
gjennom kollektive 
prosesser. 
 

• Er læreren en tydelig leder i klassen?  

 
 
 
 
Samtaleguide lærere: 
 
Kvalitetsmål Spørsmålene ut fra Tegn på god praksis 
 
Alle elever 
opplever 
mestring og glede 
i møte med 
skolen. 
 
 
 

• Har alle elevene venner og noen å være 
sammen med skolen? 
 

• Hvordan får dere elevene til å oppleve at dere 
bryr dere? 
  

• Hva gjør dere for at elevene skal forstå hva de 
skal lære og hva de skal gjøre for å bli bedre? 
 

• Hvordan vet dere om elevene opplever at dere 
støtter dem i læringsarbeidet? 
 

• Hvordan tilpasser dere undervisningen til den 
enkelte elev, og på hvilke måter varierer dere 
arbeidsmetodene? 
 

• Hvordan vet dere om elevene trives og gleder 
seg til å gå på skolen? 
 

 
 
Ansatte i skolen 
fremstår som 
trygge, tydelige 
og samstemte 
voksne. 

• Opplever dere å ha en positiv relasjon til hver 
enkelt elev? 
 

• Hvordan jobber dere med å innarbeide regler 
og rutiner for elevgruppen sammen med 
elevene? 
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• Har dere en tydelig struktur i læringsarbeidet, 
med klart formulerte mål? 
 

• Er det sammenheng mellom mål for 
opplæringen, arbeidsmåtene og 
vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 
Foreldre og FAU 
er involvert i 
arbeidet med et 
godt skole- og 
klassemiljø. 
 
 
 
 

• Er forventingene mellom skole og foreldre 
avklart? 
 

• Erfarer dere at foreldrene bidrar positivt i 
elevenes læring og utvikling? 
 

• Har foreldre reell medvirkning? 
 

• På hvilke måter er foreldrene med på å skape 
et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring? 
 

• Gjennomfører foreldrene sosiale kveldsopplegg 
for klassen(e)? 
 

• Hva vet dere om foreldre er positiv til skolen og 
har tillit til den jobben læreren gjør? 
 

 
Skolen er en 
lærende 
organisasjon som 
forbedrer seg 
gjennom 
kollektive 
prosesser. 
 

• Har skolen en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet? 
 

• Hvilke arenaer har dere for refleksjon, 
erfaringsdeling og kompetanseutvikling? 
 

• Har personalet en felles forståelse av 
begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid? 
 

• Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av 
alle ansatte? 
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Samtaleguide assistenter:  
 
Kvalitetsmål Spørsmålene ut fra Tegn på god praksis 
 • Hva er det beste med Valnesfjord skole? 
Alle elever 
opplever 
mestring og glede 
i møte med 
skolen. 

• Opplever dere at alle elevene er inkludert, har 
venner og noen å være sammen med skolen?  
 

 

 
Ansatte i skolen 
fremstår som 
trygge, tydelige 
og samstemte 
voksne. 

• Opplever dere at lærerne møter alle elevene 
likt? 
 

• Hvordan er elever med spesielle behov 
integrert i klassen? 
 

• Hvordan er samarbeidet mellom lærer og 
assistent rundt elever? 
 

Foreldre og FAU 
er involvert i 
arbeidet med et 
godt skole- og 
klassemiljø. 

•  
 

Skolen er en 
lærende 
organisasjon som 
forbedrer seg 
gjennom 
kollektive 
prosesser. 

 
• Har assistentene felles arenaer med de andre 

ansatte på skolen? 
 
 
 

 Er det noe som kan bli bedre med Valnesfjord 
skole? 
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Foreldremøte 23.april, spørsmål til foreldre 
Tema: klasseledelse og relasjoner 
 
Alle gruppene svarer på spørsmål 1 og 2 
 
Gruppe 1 og 2 svarer deretter på spørsmål 3-4-5 
Gruppe 3 og 4 svarer på spørsmål 6-7-8 
 
Alle svarer til slutt på spørsmål 9 og 10  
 
1.Hva er det beste med Valnesfjord skole? 
 
2.Gleder elevene seg til å gå på skolen? Trives de? 
 
3. Er forventingene mellom skole og foreldre avklart? 
Hvordan blir de gjensidige forventningene mellom hjem og skole 
etablert? Og fulgt opp? 
 
4. Bidrar foreldrene positivt i elevenes læring og utvikling? 
 
5. Har foreldre reell medvirkning? 

6. På hvilken måte er foreldrene med på å skape et skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring? 
 
7. Deltar foresatte for å få godt skole og klassemiljø ved at de 
gjennomfører sosiale kveldsopplegg? 

8. Er dere foreldre positive til skolen og har tillit til den jobben læreren 
gjør? 
Hvordan viser dere holdningene deres til skolen? Hvordan kommer 
holdningene til uttrykk?  

9. Er det noe Valnesfjord skole kan bli bedre på? 

10. Er det evt noe dere foresatte kan gjøre? 



Oppsummering gruppearbeid fagdag 27.april 2018 
 

De beste rådene til administrasjon/rådmann når de skal bidra til å utvikle gode skoler: 

• Utvikle begrepet Fauskeskolen  
• Komme mer ut i skolene, gjøre seg kjent med skolene, elevene og ansatte  
• Ha få satsningsområder, gjennomfør disse, og ikke ha for mange baller i lufta  

 

De beste rådene til kommunepolitikerne når de skal bidra til å utvikle gode skoler:  

• Bli kjent med skolene og de som jobber der. Besøke skolene, og ikke bare lese dokumenter.  
• Tenke langsiktig, ha visjoner og tenke helhetlig. Gi skolene forutsigbare ressurser.  
• Samhandle med skolene.  

 

De beste rådene til skolelederne når de skal bidra til å utvikle gode skoler:  

• Fauskeskolens skoleledere skal tilstrebe at skolene agerer og leverer likt.  
• Ha god kontakt med elevene.  
• Sørge for at de voksne på skolen samarbeider og er samkjørte. Gir like beskjeder, og 

overholder regler på en felles måte.  

De beste rådene til foresatte nor de skal bidra til å utvikle gode skoler:  

• Vær den voksne, og tørr å sett grenser! 
• Bli kjent med de andre foreldrene og elevene i klassen til barna dine, og bry deg om andres 

barn.  
• Frem-snakke skolen og vis engasjement.  

 



Invitasjon til fagdag knyttet til tilstandsrapport for grunnskole 2017  
 

Til 

• Oppvekst og kulturutvalgets medlemmer                5 

• Kommunalsjef oppvekst og kultur  1 
• Enhetsleder skole  1 
• Skolefaglig rådgiver  1 
• Rektorer  7 
• Ledende helsesøster  1 
• Foreldrestøttekoordinator  1 
• Leder PPT  1 
• Psykiatrisk sykepleier  1 
• Formannskapssekretær  1 
• Hovedtillitsvalgte fagforbundet og utdanningsforbundet  2 
• FAU ledere fra alle skolene   8 
• Ledere elevrådet fra 5.-10.trinn (Vestmyra, Valnesfjord, Sulitjelma) 6 
• Leder ungdomsrådet  1 

 
Fredag 27. april 2018 skal det være fagdag knyttet til tilstandsrapport for grunnskole i Fauske. 
Fagdagen er fra kl. 08.00 – 13.00 i kommunestyresalen administrasjonsbygget.  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske for 2017 skal gjennomgås og drøftes av en utvidet gruppe 
av personer knyttet til skolen for å være med på å kvalitetssikre opplæringen våre barn og unge 
mottar i kommunen. 

I 2015 ble det gjort et vedtak i kommunestyret på at rapporten skulle presenteres og så drøftes i et 
utvidet utvalgsmøte før den tas til sluttbehandling i kommunestyret. Tilstandsrapporten skal 
behandles i oppvekst og kulturutvalget 24.mai 2018 og i kommunestyret 21.juni 2018.  

Kravet til tilstandsrapport for grunnskolen er hjemlet i opplæringsloven § 13-10 der følgende 
fremkommer: …Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden 
i grunnskoleopplæringa, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal 
drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret…  

I tillegg til medlemmene i oppvekst- og kulturutvalget inviteres dere som fagpersoner og tillitsvalgte 
med tilknytning til den daglige driften av skolene og med ansvar for innhold og form. I tillegg 
inviteres elevrådsrepresentanter fra mellom og ungdomstrinn fra de tre 1. – 10. skolene vi har, samt 
FAU-medlemmer fra den enkelte skole (rektorene er ansvarlige for invitasjon til elevene og FAU 
representantene ved enkelte skole). 

 

Det foreløpige programmet ser slik ut: 

08.00 – 09.00:  Presentasjon av skolene i Fauske v/den enkelte rektor og hovedtillitsvalgte (6 
minutter hver) 

Rekkefølge: Vestmyra, Sulitjelma, Valnesfjord, Finneid, Erikstad, Hauan, 
hovedtillitsvalgt Fagforbundet, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet.  



   

09.00 – 09.15:  Pause 

09.15 – 10.00:  Presentasjon av tilstandsrapporten v/Erik  

  Stikkord: Nasjonale prøver, elevundersøkelsen,  

10.00 – 10.15:  Pause 

10.15 – 11.00:  Arbeidet med strategiplan for Fauskeskolen v/Inger-Lise  

Stikkord: Helsefremmende skoler i Fauske, Etisk plattform, Inkluderende barnehage 
og skolemiljø, ståstedsanalysen, veilederkorpset, ekstern skolevurdering mm.  

11.00 – 11.30: Felles lunsj 

11.30 – 12.30: Gruppeoppgaver 

12.30 – 13.00: Felles oppsummering  

Jeg ber om at dere som er invitert prioriterer dagen slik at vi får en bred gjennomgang og drøfting av 
rapporten før den skal til kommunestyret. Hvis tidspunktet ikke passer grunnet avtaler som ikke kan 
endres, er det fint om dere delegerer oppgaven til noen i deres organisasjon som kan fylle samme 
funksjon. Meld i så fall tilbake til oss slik at vi har oversikt over dette. 

Inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no 

Erik.alvestad@fauske.kommune.no  

Vel møtt. 

Vennlig hilsen  

Terje Valla, kommunalsjef oppvekst og kultur 

Inger-Lise Evenstrøm, enhetsleder skole  

Erik Alvestad, skolefaglig rådgiver 

 

mailto:Inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no
mailto:Erik.alvestad@fauske.kommune.no


FAGDAG  

TILSTANDSRAPPORT

27. APRIL  2018

1



ELEVTALL

1096

1080 1076

1041

14-15 15-16 16-17 17-18

2



ÅRSVERK FOR 

UNDERVISNINGSPERSONALET

3

127,8

123,2
121,4

133,6 133,5

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18



ANDEL UNDERVISNING GITT AV 

UNDERVISNINGSPERSONALE MED 

GODKJENT UTDANNING

97,1 96,8
95,5

86,3
88,1

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

4



LÆRERTETTHET 1.-7. TRINN



LÆRERTETTHET 8.-10.TRINN



LÆRERTETTHET I ORDINÆR 

UNDERVISNING



NASJONALE  PRØVER 5. TRINN

• 5. Trinn har nasjonale prøver i engelsk, 
lesing og regning

• I presentasjonen vises tallene i rekkefølge:
- Fauske kommune
- Nasjon
-Nordland Fylke



NASJONALE PRØVER ENGELSK 5. TRINN



NASJONALE PRØVER LESING 5. TRINN



NASJONALE PRØVER REGNING 5. TRINN



NASJONALE PRØVER 

UNGDOMSTRINN

• Resultatene vises i rekkefølge:
• Fauske kommune
• Nasjon
• Nordland fylke

• 8. og 9. trinn har samme prøver.
• 9. trinn har ikke nasjonal prøve i engelsk.



NASJONALE PRØVER 8. TRINN, ENGELSK



NASJONALE PRØVER 8. TRINN, LESING



NASJONALE PRØVER 8. TRINN, REGNING



NASJONALE PRØVER 9. TRINN, LESING



NASJONALE PRØVER REGNING, 9. TRINN
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PROGRAM

VELKOMMEN v/ kommunalsjef 
08.00 – 09.00: Presentasjon av skolene i Fauske v/den enkelte rektor og hovedtillitsvalgte 

(6 minutter hver)
Vestmyra
Sulitjelma
Valnesfjord
Finneid
Erikstad
Hauan
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet. 

09.00 – 09.15: Pause
09.15 – 10.00: Presentasjon av tilstandsrapporten så langt v/Erik 
10.00 – 10.15: Pause
10.15 – 11.00: Arbeidet med strategiplan for Fauskeskolen mm.  v/Inger-Lise 
11.00 – 11.30: Felles lunsj
11.30 – 12.30: Gruppeoppgaver
12.30 – 13.00: Felles oppsummering 

2



• Helsefremmende skoler i Fauske
• Inkluderende barnehage- og skolemiljø
• Etisk plattform 
• Ståstedsanalysen
• Veilederkorpset 

– Ekstern skolevurdering 
• Strategiplan for Fauskeskolen
• Skolebasert kompetanseutvikling 
• Ny læreplan 

3



HELSEFREMMENDE 

SKOLER I FAUSKE

20.mars 2018
Videre arbeid: 
Lokale 
retningslinjer for 
mat i Fauskeskolen

http://www.askbase
n.no/5minuttar/

4

http://www.askbasen.no/5minuttar/
https://www.nfk.no/_f/p34/i079df65a-edb3-4f78-a6f5-731d574c333b/kriterier_trykk_hefres.pdf


INKLUDERENDE 

BARNEHAGE OG 

SKOLEMILJØ
MÅL: 
Fremme trygge miljøer i barnehage og 
skole, forebygge, avdekke og håndtere 
mobbing og andre krenkelser. –>
VARIG PRAKSISENDRING SOM NÅR 
FLEST MULIG.

• Skjema 9a
• Artikkellesning – kompetanseheving 
• Etisk plattform 
• Relasjonskartlegginger 
• Bevissthet, fokus og økt kunnskap 
• Sammenhenger 
• Implementeringsfase 

5

En forutsetning for at mobbing og krenkelser kan reduseres i skolen, er å ha 
kontinuerlig oversikt over det som foregår, i hvilket omfang og hvilken form.
På den måten kan vi få et grunnlag for å etablere effektive tiltak for å redusere og 
forebygge mobbing og krenkelser.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/Satsing-inkludering/om-satsingen/
https://knuten.fauske.kommune.no/sites/oppvekst-og-kultur/CommonDocuments/2017-2018 inkluderende barnehage- og skolemilj%C3%B8/A3 Dyrk l%C3%A6rernes relasjonskompetanse.pdf?Web=1


ETISK 

PLATTFORM 

FOR 

FAUSKESKOLEN

6

Den etiske plattformen er et konkret 
uttrykk for de forpliktelsene som følger 
av ansvaret for elevers læring, utvikling 
og danning.
Formålet 
• felles grunnlag for å videreutvikle 

profesjonens etiske bevissthet
• felles utgangspunkt for hvordan vi 

håndterer de utfordringene som følger av 
det samfunnsmandatet som skole er gitt.

• sikre god praksis på de områdene som 
aldri vil kunne lov- og planfestes til minste 
detalj.

• Profesjonsetikken gjelder for alle ansatte. 



STÅSTEDSANALYSE

• En datainformert kultur handler om å anvende ulike 
kiler til informasjon for å konstruere oversikter over 
hvor vi er nå, hvor vi ønsker å være i fremtiden og 
hvordan vi skal komme dit. (Earl & Katz, 2006) 

• En forutsetning for en datainformert kultur er å stole på 
de resultatene som kommer fram av de dataene vi har 
tilgjengelig. Vi må være ærlige og akseptere at det er 
dette dataene viser (Sharratt & Fullan, 2012) 
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BRUK AV DATA 

8

Målsetting

Data-
innsamling

Analyse av 
data

Kunnskaps-
informerte 

beslutninger 



PEDAGOGISK ANALYSE 

9

Principals are culture-makers, 
intentionally or not” (McLaughlin 
& Talbert, 2006, 



VEILEDERKORPSET 
Veilederkorpset tilbyr veiledning som støtte til skoleeiere og skoleledere 
som ønsker å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen.

10

Utviklingsarbeid er en kontinuerlig prosess, 
bestående av å analysere og identifisere behov, 
se muligheter, sette mål, iverksette tiltak og 
evaluere. Veilederkorpset gir støtte til arbeid på 
alle disse områdene.

Veiledningsperioden starter med 
kartlegging og analyse av relevante 

data, forankring i organisasjonen, valg
av utviklingsområde og prioritering av 
mål. Dette er for å sikre forankring og 

sammenheng med øvrige
planer for kompetanse- og 

utviklingsarbeid hos hver skoleeier.Veiledningen strekker seg over en periode på 
inntil to og et halvt år. I løpet av 

veiledningsperioden avtaler veilederne møter 
og annen praktisk tilrettelegging direkte med 

skoleeiere og skoler som deltar.
Underveis i veiledningsperioden inviterer 

Utdanningsdirektoratet skoleeiere til faglige 
samlinger om skoleeierrollen i et 
organisasjonsutviklingsperspektiv.

Støtte fra Veilederkorpset er 
ingen garanti for suksess, men 

kan bidra til at skoleeiere,
skoleledere og skoler får 

bedre forutsetninger for å 
lykkes med et helhetlig 

utviklingsarbeid.



EKSTERN SKOLEVURDERING 

Ekstern skolevurdering er først og fremst 
et verktøy for å få i gang 
utviklingsprosesser på skolene. 

11

Målet for ekstern skolevurdering er en her-og-
nå-vurdering av et område der skolen ser 
behov for utvikling eller et område der skolen 
har utfordringer. Felles tema for skolene i 
Fauske: Klasseledelse og relasjoner

Etter vurderingen blir det utarbeidet en offentlig 
vurderingsrapport med skolen sine sterke sider, 
utviklingsområder og forslag til tiltak. Rapporten 
drøftes med rektor og legges frem for personalet. 
Rapporten er offentlig og går til skoleeiernivået. 
Rapporten kan inngå i grunnlaget for 
tilstandsrapporten.

https://www.udir.no/globalassets/upload/skoleutvikling/tegn_pa_god_praksis/klasseledelse-v2012-1.pdf


STRATEGIPLAN FOR FAUSKESKOLEN

12

Vedtatte fokusområder: 
A) Klasseledelse og relasjonsarbeid 
B) Lesing 
C) Digital kompetanse 

Arbeidet med strategiplanen –
så langt

https://knuten.fauske.kommune.no/sites/Skole/CommonDocuments/3 Strategiplan 2018 -/Strategiplan - nettverksgrupper m%C3%B8te 07.03.18.pptx?Web=1


SKOLEBASERT 

KOMPETANSEUTVIKLING 
tre sektormål: 
• Elevene skal ha et godt og 

inkluderende læringsmiljø
• Elevene skal mestre 

grunnleggende ferdigheter og 
ha god faglig kompetanse

• Flere elever og lærlinger skal 
gjennomføre videregående 
opplæring

13



Hvilke kompetansetiltak som kan bidra til å nå 
sektormålene, kan og skal tolkes bredt. 
Hvilke fag og fagområder som prioriteres i 
kompetanseutviklingen, vil variere fra 
kommune til kommune. 

Departementet fastsetter overordnede, 
nasjonale rammer for innholdet i 
kompetanseutviklingstiltakene, basert på 
sektormålene. Føringene skal ikke være knyttet 
til bestemte fag eller fagområder.

Midlene fordeles etter antall årsverk i 
kommunene i fylket, og tildeles kommuner og 
universiteter og høyskoler som bidrar i 
kompetanseutviklingen, via regional 
stat/fylkesmannsembetene.

Det er samarbeidsforumene som må bli enige 
om prioriteringer og hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres, herunder valg av tematiske 
områder og konkret fordeling av midler. 
Samarbeidsforumene kan bli enige om flere 
områder dersom det er ulike behov i 
kommunene.For å motta midlene er det krav om at 

skoleeierne skal bidra med finansiering på 30 
prosent av det statlige tilskuddet.
Kommuner som av ulike grunner ikke ønsker å 
delta i dette utviklingsarbeidet vil ikke få tildelt 
midler



NY LÆREPLAN 
Fornying av kunnskapsløftet

15

kjerneelementer i de ulike fagene 
Kjerneelementer er det elevene må lære for å 
kunne mestre faget og det mest 
betydningsfulle innholdet elevene skal lære på 
skolen. Kjerneelementer skal bestå av sentrale 
begreper, metoder, tenkemåter, 
kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.

hvordan de tverrfaglige temaene skal 
integreres i fagene
Demokrati og medborgerskap, bærekraftig 
utvikling og folkehelse og livsmestring skal 
være gjennomgående temaer i alle 
skolefag.

Ny generell del av læreplanverket

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ny-generell-del-av-lareplanen/


GRUPPEARBEID
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HVORDAN GJØRE HVERANDRE GODE

17

De beste rådene til skolelederne 
når de skal bidra til å utvikle gode 
skoler

De beste rådene til 
kommunepolitikerne når de skal 
bidra til å utvikle gode skoler

De beste rådene til foresatte når 
de skal bidra til å utvikle gode 
skoler

De beste rådene til 
administrasjon/rådmann når de 
skal bidra til å utvikle gode skoler

Prosess: 
1) 4 grupper
2) Kafe’bord, ingen kafevert
3) 10 minutter på hvert bord 
4) Alle innspill skrives ned 
5) Siste gruppe diskuterer 

tidligere innspill og prioriterer 
de 3 beste rådene som 
presenteres i plenum



FELLES OPPSUMMERING 

• Presentasjon fra gruppene 
• Hva ønsker dere vi skal ta med videre
• Tilbakemeldinger på innholdet i fagdagen

Tilstandsrapporten legges frem til oppvekst 
og kulturutvalget 24.mai og videre til 
kommunestyret i juni. 

18
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Sak nr.   Dato 
021/18 Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018 
073/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 021/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  
 
Vedlegg: 
04.05.2018 Forslag Vedtekter for Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i 

Fauske kommune 2018 
1380522 

 
Sammendrag: 
Kommunalt foreldreutvalg for skoleåret 2017-18 har utarbeidet forslag til vedtekter for Fauske 
kommunale foreldreutvalg, Fauske KFU.  
Vedtektene skal bidra til årlig å få etablert det kommunale foreldreutvalget, slik at de blir en naturlig 
samarbeidspartner i spørsmål som omhandler elevenes trivsel, læring og utvikling.  
 
Saksopplysninger: 
Opplæringsloven § 13-3d omhandler kommunens plikt til å sørge for samarbeid med foreldre i 
henholdsvis grunnskole og videregående opplæring. Det vises også til § 11-4 som beskriver at det ved 
hver skole skal være et foreldreråd, som skal jobbe for å fremme fellesinteressene til foreldrene og 
medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Et kommunalt 
foreldreutvalg på tvers av skolene er ikke et lovfestet organ, det er likevel av betydning for å fremme 
foreldres meninger og legge til rette for økt foreldreengasjement i skolene.  
 
Kommunalt FAU skal være et samordnende og koordinerende organ for foreldrerådene ved alle 
grunnskolene i kommunen og ha som formål å arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom 
foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorganer i kommunen. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Skolene i Fauske ønsker økt foreldreengasjement og er opptatt av å få frem foreldre som ressurs både 



for skolen og for den enkelte elev. Et aktivt kommunalt foreldreutvalg vil hjelpe skolene i denne jobben. 
Forslag til vedtekter vil bidra til et enda mer forpliktende samarbeid, og ønskes velkommen fra skolen i 
kommunen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Vedtekter for Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i 
Fauske kommune 

KFUF  

§ 1 Navn  

Utvalgets navn er: Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstområdene i Fauske, KFUF  

§ 2 Formål  

KFUF er et representativt fellesutvalg for foreldrerådene ved de enkelte grunnskolene i 
Fauske. KFUF er en frivillig forening for foreldre med barn i Fauskeskolen. KFUF er en 
partipolitisk uavhengig, livssynsnøytral, samordnende og koordinerende forening for foreldre 
ved grunnskolene i Fauske.  

Det har til formål å ta opp saker og uttale seg om forhold som angår alle eller flere av 
grunnskolene i samsvar med kapittel 11 i Opplæringsloven. 

Foreldreutvalget skal  

o Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen, 
skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen og medvirke til at 
FAU og SU får en reell innflytelse i driften og utformingen av innholdet i skolene.  

o Være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø  
o Drive informasjonsarbeid og idéskaping og bidra til erfaringsutveksling og 

foreldresamarbeid mellom ulike grunnskoler i kommunen  
o Legge til rette for økt forelderengasjement for derved å gi den enkelte elev best mulig 

utbytte av sin skolegang   

  

§ 3 Sammensetning  

KFUF skal bestå av en representant fra hvert FAU i kommunen. Dersom ikke den faste 
representanten kan møte velger hvert enkelt FAU hvem som skal representere i KFUF.  

Det velges en leder, en nestleder og en sekretær.   

 

§ 4 Konstituering 

Rektor sender kontaktinformasjon på representanter til KFUF til enhetsleder skole innen 30. 
september.   

Enhetsleder skole innkaller til første møte og KFUF konstitueres innen 15. oktober. Her 
velges leder, nestleder og sekretær. 



 

 

§ 5 Møter  

KFUF skal ha minst to møter hvert skoleår, og ellers når lederen eller enhetsleder skole krever 
det. 

Innkalling til møtene skjer med to ukes varsel. KFUF leder har ansvaret for å innkalle til 
møter.   

Referat fra møtene sendes til enhetsleder skole og den enkelte FAU leder. 

 

§ 6 Uttalelse på vegne av KFUF 

Leder har møte- og uttalerett i oppvekst og kultur utvalget i saker som angår KFUF sitt 
arbeidsområde.  

Når KFUF blir bedt om å uttale seg, skal saken til vanlig behandles i møte i samlet utvalg 
etter at de enkelte foreldreutvalg har hatt mulighet til å drøfte saken på forhånd. Lederen 
uttaler seg ellers på vegne av utvalget i møter, overfor media og ved andre henvendelser.  
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Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av selskapsavtale 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. 
Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 
millioner kroner.    

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. 
Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 
millioner kroner.    

 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 057/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. 
Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 
millioner kroner.    

 
Vedlegg: 



14.05.2018 Forslag til ny selskapsavtale for IRIS Salten IKS 1381196 
 
Bakgrunn: 
 
Iris Salten IKS sin vedtatte økonomi- og investeringsplan viser et behov for å øke selskapets låneramme. 
Saken omhandler utvidelser av lånerammen med tilhørende nødvendig justering av selskapsavtalen. 
Selskapets styre har forberedt saken og den er behandlet av selskapets øverste organ, 
representantskapet, i møte 10 november 2017.     
 
Etter representantskapets behandling må saken stadfestes gjennom eget vedtak i alle eierkommunenes 
kommunestyrer før endringen er gjeldende. I denne saken redegjøres for hvorfor denne anmodningen 
til eierne kommer såpass lang tid etter representantskapets behandling av saken. Det er vesentlig at 
kommunene gjør likelydende vedtak siden selskapsavtalen må endres.  
 
   
 
Saksutredning: 
 
Styret i Iris Salten har ved flere anledninger hatt en strategisk diskusjon om hvem som skal eie 
infrastrukturen som er etablert i Iriskonsernet. Ved hver gjennomgang er det konkludert med at 
maskiner, utstyr og driftsmidler skal eies i datterselskapene, mens infrastruktur med veier, plasser, bygg 
og anlegg skal eies av morselskapet. Dette er lagt til grunn i selskapets planlegging og i denne saken. For 
at Iris Salten IKS skal kunne ha gode og lovlige anlegg i hele Salten og samtidig kunne gå foran i det som 
er beskrevet som det grønne skiftet, er det viktig at de vedtatte investeringene i økonomiplanen følges. 
 
Da Iris Salten ble dannet i 1993 ble selskapet gitt en låneramme på 136 millioner kroner. Det har frem til 
nå ikke vært nødvendig med noen endring av lånerammen, men nå er behovet entydig.     
 
I økonomiplanen for 2018 til 2021 er det utarbeidet investering og finansieringsplan.  Tabellen under er 
korrigert med en investering i nytt miljøtorg i Bodø i slutten av perioden i forhold til det som går frem av 
økonomiplanens tabell.     
 
 
 

 Opptak av lån  Gjeld ved slutten av 
året  

2018 28,3 150,4 
2019 22,4 160,0 
2020 4,3 151,9 
2021 54,3 192,5 

 
I oversendt forslag til eierne, november 2017, var lånerammen forslått hevet til 250 millioner kroner. I 
etterkant er det bedt om en ny vurdering av behovet for en så høy låneramme. Korrigert forslag 
gjenspeiler at lånerammen må dekke de investeringer som ligger i økonomiplanen, samt gi en ramme 
for at prosjekter kan dukke opp i planperioden. Etter den nye vurderingen er det styrets forslag at 
lånerammen økes med 84 millioner til 220 millioner.  
 
På representantskapsmøtet 4. mai 2018, besvarte ledelsen spørsmål knyttet til investeringsplanene for 
den enkelte eierkommune.  
 
 



Andre forhold: 
 
På representantskapsmøtet 10. november 2017 ble det også redegjort for ny selskapsorganisering med 
tilhørende nødvendig endring i selskapsavtalen. Slik endring vurderes nødvendig blant annet for fortsatt 
å kunne utbetale utbytte til eierne, når det er økonomisk grunnlag for det. I tiden etter 10. november 
2017 har en dialog mellom selskapets ledelse, eiere og kommunenes administrasjoner, avklart at de 
ønskede organisatoriske endringenes mulige konsekvenser krever en grundigere utredning. Selskapet vil 
komme tilbake med egen sak om dette, når utredningen er ferdig.  
 
Opprinnelig hadde selskapet tenkt å ta opp både de organisatoriske forhold og forholdet til lånerammen 
i en og samme sak. Behovet for en snarlig utvidelse av lånerammen gjør det nødvendig med separate 
behandlinger i eierkommunene.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Selskapsavtale for Iris Salten IKS 
organisasjonsnummer 967 518 190 

 
 
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.  
 
§ 1 Navn og deltakere.  
 
Selskapet navn er Iris Salten IKS.  
 
Selskapets devise er «Folkestyrte tjenester i Salten» 
 
Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og 
Sørfold.  
 
  
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.   
 
Iris Salten IKS er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS-loven) 
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret.  Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.  
 
 
§ 3. Hovedkontor.  
 
Selskapets forretningskontor er i Bodø. 
 
 
§ 4. Formål.  
 
Formålet med selskapet er: 

• Utføre offentlige tjenester for sine eiere.  

 
Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten 
gjelder etter tilrådning fra representantskapet.   
Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-
avtalen.  
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.  
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper. 
 



 
Kapittel 2. Organisasjon.  
 
§ 5. Representantskapet.  
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall 
varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til representantskapet er personlige 
medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine 
representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer.    
Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 
 
§ 6. Styret.  
 
Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer.  Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3 
varamedlemmer i rekkefølge.  Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel 
slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant 
de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10. 
 
§ 7 Selskapet representasjon.  
 
Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.   
 
Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.  
 
 
Kapittel 3. Representantskapet.  
 
§ 8. Representantskapets myndighet.  

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.  Representantskapet er selskapets 
øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter 
lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.  
 
§ 9. Innkalling til møte i representantskapet.  
 
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 



møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 
Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen 
av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de 
saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets 
eierorgan. 
 
 
§ 10. Saksbehandling i representantskapet.  
 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven 
§ 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. 
 
 På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

• Skriftlig årsmelding fra styret.  
• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.  
• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.  
• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen  
• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.  
• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.  
• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.  
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.  
• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til 

leder og nestleder i representantskap og styre.  
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. 
 
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

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

• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.  
 

Dessuten skal representantskapet behandle: 
• Fullmakter til styret  
• Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.  
• Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier  



• Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.  
• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.  
• Andre saker som styret vil ta opp.  

 
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller 
lovgivning ellers. 
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Uttalelse fra kommunestyret - Bevaring av gamle gravminner 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til henvendelsen fra representant Kjell Eilertsen og henstiller til 
Fellesrådet om å vurdere bevaring av gamle gravminner. 
 

 
Vedlegg: 
09.05.2018 08.05.2018 Gravfeste 1381016 
 
Sammendrag: 
Det vises til brev fra representant Kjell Eilertsen. 
 
Ordfører ber kommunestyret vurdere om de kan slutte seg til henvendelsen og henstille overfor 
Fellesrådet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Kjell Eilertsen 
Kleivmyra 8 
8200 Fauske 
 
 

Fauske, den 8. mai 2018.  
 
Fauske Kommune 
Ordfører Jørn Stene 
Rådhuset 
8200 Fauske 
 
 

Festeavgift for gravsted. 
 
Fastsetting av festeavgift er hjemlet i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 7. juni 
1996 nr. 32, den såkalte Gravferdsloven. 
I lovens § 21 heter det: 
 

«Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for kirkegårder. Vedtektene skal godkjennes 
av bispedømmerådet. 
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen 
etter forslag fra fellesrådet». 
 

Kommunestyret har vedtatt en avgift, samt vedtatt festetid på 10 år. 
 
I forbindelse med at festetiden utløper, mottar den av de etterlatte som festet er knyttet til, 
krav om innbetaling av festeavgift for en ny 10-årsperiode. For de fleste er dette et kurant 
krav, men for noen kan dette være vanskelig. Jeg tenker på de gravfestene der det ikke 
finnes pårørende, der familier er splittet, der familiene etter hvert har mange fester å betale 
for, ja begrunnelsene kan være så mange. 
 
For dem som mottar krav om feste og ikke betaler avgiften, gis de valget om selv å fjerne 
gravstøtten eller at fellesrådet står for å fjerne støtten. 
 
En kirkegård er et sted pårørende søker fred og ro og minnes de som er døde, men en 
kirkegård er også en kulturhistorisk park hvor man kan finne mange svar på det samfunnet 
som var og om de menneskene som har levd. For eksempel kan man på kirkegården i 
Sulitjelma lese seg frem til hendelser som ulykker der menneskeliv gikk tapt og barnegraver 
som sier noe om barnedødelighet og levekår. 
 
I den grad et område skal benyttes til nye graver er denne praksisen forståelig. Der dette 
ikke er tilfellet, oppnår man bare å rasere den kulturhistoriske verdien av «parken». 



 
Jeg finner det naturlig å kunne kreve at graver det skal kunne plantes på, skal avgift for feste 
være betalt. 
 
I dag ligger det lagret flere monument på kirkegården som er fjernet fra gravsteder. Jeg lurer 
på om det er i samfunnets interesse at slik praksis skal følges? 
 
Man kan si at den kulturhistoriske dimensjonen er ivaretatt i kommunale og statlige arkiv, 
men det er en annen sak. 
 
Jeg ber med dette ordfører søke kommunestyrets støtte for å be Fellesrådet vurdere dagens 
praksis med sikte på å bevare gamle gravminner til tross for at noen fester ikke er betalt. 
Hvordan dette kan gjøres uten å undergrave ordningen for gravfeste, mener jeg Fellesrådet 
skal kunne drøfte på fritt grunnlag. 
 
 
Kjell Eilertsen 
Felleslista 
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Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 055/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Vedlegg: 
23.05.2018 4240 E4 Årsregnskap m noter 1381898 

23.05.2018 4240 E4 Årsberetning 1381897 

27.04.2018 Uavhengig revisors beretning 1379876 
 
Sammendrag: 
Se vedlagte årsregnskap og årsberetning for utfyllende opplysninger. 
 



Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 
særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter regnskapsårets 
slutt.  
 
Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 31.5.2017. Uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor 
bli ettersendt så snart den foreligger.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
077/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018 
 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
 

· Nestleder Geir Wenberg 
· Styremedlem Kathrine Moan Larsen 

 
 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 
 

· Varamedlem Geir Mosti 
· Varamedlem Ann Mari Zahl 

 
 

 
Vedlegg: 
04.06.2018 K-sak 39/15 - Endring av vedtekter Fauna KF 1382961 

04.06.2018 K-sak 39/15 - Vedlegg - Vedtekter Fauna KF 1382962 

09.08.2017 F-sak 46/17 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite 1350278 

09.08.2017 K-sak 63/17 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2017 1352977 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte saker ang. vedtekter, valg av valgkomite og fjorårets valg til styret. 
 
Som følge av nevnte vedtak skal det velges nye medlemmer til styret i Fauna KF. 
 
Følgende personer er på valg: 
 
Nestleder:           Geir Wenberg 
Styremedlem:          Kathrine Moan Larsen 
 
Varamedlemmer: Geir Mosti og Ann Mari Zahl  
 
På bakgrunn av tidligere vedtak vil det være hensiktsmessig at man velges for 2 år inn i styret, mens 
varamedlemmer velges for 1 år. 
 
Styreleder Ståle Indregård, styremedlem Odd Emil Ingebrigtsen og styremedlem Hanne Løkåks Veigård 
er ikke på valg. 



 
Etter vedtak FOR-046/17 består valgkomiteen av; 

· Jørn Stene (Ordfører) 
· Linda Salamonsen (Varaordfører) 
· Ronny Borge H 

 
De foreslåtte er forespurt og ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har avholdt telefonmøte og fremmer slik 
innstilling: 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.:    026/15 FORMANNSKAP Dato:  11.05.2015 

 039/15 KOMMUNESTYRE  21.05.2015 

 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTER FAUNA KF 

   

 
Vedlegg: Vedtekter 

 

Sammendrag: 
 

I forbindelse med vedtak i kommunestyresak 16/15 evaluering av Fauna KF – endelig rapport 

ble det satt ned en valgkomite bestående av ordfører, varaordfører og Jørns Stene. Komiteen skal 

komme med en innstilling til nytt styre i Fauna KF. I forbindelse med komiteen arbeid er det 

fremkommet et ønske om å endre vedtektenes § 4. Dagens § 4 i vedtektene sier at man skal ha et 

styre bestående av minimum 5 styremedlemmer med personlig varamedlemmer. 

 

Komiteen ønsker å endre dette til at det er vara i rekkefølge og mener det er mest 

hensiktsmessig. 

 

Med bakgrunn i dette fremmes følgende innstilling til endring i vedtektene: 

 

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til: 

 

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder. 

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges for 1 

og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret. 

 

 

FOR-026/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Oredførers forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til: 

 

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder. 

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges for 1 

og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret. 



 

 

KOM-039/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til: 

 

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder. 

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges for 1 

og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Fauna KF Postboks 326 8201 FAUSKE 

Ordfører    

 

 

 



VEDTEKTER FOR FAUNA KF

(NÆRTNGS- OG STEDSUTVIKLING I FAUSKE)

5 f Foretakets navn er Fauna KF

S Z Foretakets formål er:
o Fauna skal være en profesjonell førstelinje overfor bedrifter og etablerere i

kommunen. Foretaket skal besitte kompetanse/kapasitet til å være et effektivt
bindeledd med det regionale/nasjona le virkemiddelsystemet.

¡ Fauna skal være en profesjonell og god prosjektorganisasjon, som er i stand til å påta

seg tyngre utviklingsoppgaver. Fauna skal kunne påta seg utviklingsoppgaver i

regional sammenheng og isamarbeid med de andre Salten-kommunene og

fylkeskommunen,

o Foretakets strategisk plan skal rulleres årlig, og inneholde målrettede
strategier og tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske. Planen skal

godkjennes av kommunestyret

o Foretaket skal utvikle nve arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og

nyetablering.

o ldentifisere og nyttiggjØre seg av midler fra private og offentlige
finansieringskilder

5 g Foretaket har sitt forretningskontor i Fauske kommune

S ¿ Foretaket ledes av et styre bestående av minimum 5 styremedlemmer med personlig

vara medlemmer. Styret sammensetning velges for 1 og2 âr. Godtgjørelse i henhold

til vedtak i kommunestyret.

5 S Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår

5 e For øvrig gjelder kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak,
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 JournalpostID: 17/8182     

 Arkiv sakID.: 17/1959 Saksbehandler: Kristian Amundsen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

046/17 Formannskap 06.06.2017 

 
 

Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det settes ned en valgkomite bestående av 3 representanter: 
 
· …………………. 
· …………………. 
· …………………. 

 
Innstillingen fra valgkomiteen skal forelegges kommunestyremøtet 22. juni 2017. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
Behandling: 

Ronny Borge (H) foreslo: 
Ronny Borge 

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

H og FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 046/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Det settes ned en valgkomite bestående av 3 representanter: 
 

· Jørn Stene 
· Linda Salemonsen 
· Ronny Borge 

 
Innstillingen fra valgkomiteen skal forelegges kommunestyremøtet 22. juni 2017. 

 
Vedlegg: 

22.05.2017 K 39/15 - Endring av vedtekter Fauna KF 1350280 

22.05.2017 K 40/15 - Oppnevning av medlemmer til styret for Fauna KF 1350281 

 

Sammendrag: 



Viser til sak K 39/15 og 40/15. 
 
Som følge av nevnte vedtak skal det velges nye medlemmer til styret i Fauna KF. 
 
Følgende personer har sittet i Fauna KF styre 2 år og er nå på valg: 
 
Leder :                     Ståle Indregård 
Styremedlem:                    Odd Emil Ingebriktsen 
Styremedlem:                     Hanne Løkås Veigård 
 
 
Varamedlemmer:           Endre Grønnslett og Ann Mari Zahl  
 
På bakgrunn av tidligere vedtak vil det være hensiktsmessig at man velges for 2 år inn i styret, mens 
varamedlemmer velges for 1 år. 
 
I følge tidligere vedtak K16/15 skal det velges en valgkomite bestående av 3 medlemmer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 

063/17 Kommunestyre 22.06.2017 

 
 

Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 
 
 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Som nytt styre for Fauna KF oppnevnes: 
 

· Ståle Indregård                    leder                    2 år 
· Odd Emil Ingebrigtsen          styremedlem           2 år 
· Hanne Løåks Veigård                    styremedlem           2 år 

 
· Geir Mosti                              varamedlem           1 år 
· Anne Mari Zahl                    varamedlem           1 år 

 

Som styrets leder velges: 
Ståle Indregård 

 
Kommunestyre 22.06.2017: 
 
Behandling: 

Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 063/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Som nytt styre for Fauna KF oppnevnes: 
 

· Ståle Indregård                 leder                         2 år 
· Odd Emil Ingebrigtsen           styremedlem           2 år 
· Hanne Løåks Veigård                styrremedlem          2 år 

 
· Geir Mosti                              varamedlem           1 år 
· Anne Mari Zahl                    varamedlem           1 år 

 

Som styrets leder velges: 
Ståle Indregård 

 

Sammendrag: 



Følgende personer har sittet i Fauna KFs styre 2 år og er nå på valg: 
 
Leder :                              Ståle Indregård 
Styremedlem:                     Odd Emil Ingebriktsen 
Styremedlem:                    Hanne Løkås Veigård 
 
Varamedlemmer:           Endre Grønnslett og Ann Mari Zahl  
 
 
I følge kommnunestyresk 39/15 skal kommunestyret oppnevne styret og leder/nestleder. Styret skal 
velges for 2 år, mens varamedlemmer velges for 1 år. 
 
Nestleder Geir Wenberg og styremedlem Kathrine Moan Larsen er ikke på valg. 
 
Valgkomiteen har forespurt alle og fremmer følgende forslag til vedtak til kommunestyret: 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
062/18 Formannskap 05.06.2018 
078/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, rykker 
følgende opp: 

· Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, rykker 
følgende opp: 

· Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
Behandling: 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 062/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, rykker 
følgende opp: 

· Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Vedlegg: 
02.05.2018 Søknad om fritak fra verv - Unntatt offentlighet 1379867 
 
Sammendrag: 
Tove Wensell har søkt om fritak fra sitt verv som medlem av kommunestyret. Søknaden er begrunnet i 
helsemessige årsaker. 
 
Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
 
Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommuneloven § 15, 2. ledd, uforholdsmessige 
vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet. 
Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 
 
Tove Wensell er fast medlem av kommunestyret. Det er ikke ønske om fritak fra andre verv. 
 
Rådmannen anbefaler at søknaden fra Tove Wensell om fritak fra kommunestyret innvilges. 
 
Etter kommuneloven § 16.2  trer 1. varamedlem inn som fast medlem. Etter valgloven 14-2 foretas 
nyvalg for å kompletere varamannslisten. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
079/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 
Interpellasjon til kommunestyremøte 21. juni 2018 - Forbud mot bruk av niqab og 
burka 
 
 
 
 
Vedlegg: 
06.06.2018 Interpellasjon til kommunestyremøte 210618 - Forbud mot bruk av niqab og 

burka 
1383200 

 
Sammendrag: 
Det vises til interpellasjon fra representanten Leif Lindstrøm (FRP). 
 
I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 
 
§ 23.          Interpellasjoner. 

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  
Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  
dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 
 
Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  
svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  
Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  
Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de tilstedeværende 
medlemmene motsetter seg dette. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Interpellasjon om niqab- og 
burkaforbud 

Fremskrittspartiet vil ha et totalforbud mot niqab og burka i det norske samfunnet. Burka og 
Nikab er kvinneundertrykkende plagg som hindrer kvinner i å delta aktivt i samfunnet og 
som hindrer integrering. I et åpent demokrati skal man kunne identifisere hverandre og se 
hverandres ansikter. Vi er glade for Stortinget nå har vedtatt et nasjonalt forbud mot 
ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. 
 
Det nasjonale forbudet mot burka og nikab i undervisningssituasjoner er et nasjonalt grunnprinsipp, 

men åpner for at man lokalt kan vedta et forbud med videre virkeområder. 

Fremskrittspartiet i Fauske kommune er enige i at ansiktsdekkende plagg hindrer god 

kommunikasjon og svekker utbytte av opplæringen og samspillet mellom elever og lærere i 

grunnskolen. Derfor mener vi at forbudet også skal gjelde i hele skoletiden for hele skoleområdet og 

skoleveien til grunnskolen i kommunen.  

Vil ordføreren sikre at det innføres forbud mot niqab og burka på skolens område og langs skoleveier 

i vår kommune? 

 

Leif Lindstrøm 

Fauske Frp 

Gruppeleder 
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	0082 Vedlegg - Vedlegg 1 - Bestemmelser
	AVGRENSNING
	INNENFOR REGULERINGSGRENSENE ER OMRÅDET REGULERT TIL FØLGENDE FORMÅL ETTER PLAN- OG BYGNINGLOVEN:
	FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE:
	1.2 Lekeplass (LEK)
	1.3 Gårdsplass (GP)
	§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
	2.2 Gangveg (G)
	§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
	4.1  Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.
	4.2 Utslippstillatelse for spillvann må være gitt før igangsettingstillatelse gis.
	4.3 Før det gis brukstillatelse stilles følgende krav:
	- Det skal være tilfredsstillende belysning i kryss Kirkeveien/Farvikveien.
	- Det skal opparbeides lekeplass (f_LEK) på minimum 150 m2.
	§ 5 GENERELLE BESTEMMELSER
	5.1  Oljeskift, hjulskift og fylling av drivstoff i forbindelse med anleggsvirksomhet skal ikke foregå innenfor planområdet.
	5.2  Dersom det støtes på et mulig fredet kulturminner under arbeidet, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndighet varsles.
	5.3 Der byggegrensen er mindre enn 4,0 meter, og det etableres bebyggelse nærmere hverandre enn 8,0 meter, kreves det brannvegg på tilstøtende vegger på bolighus.
	5.4 Det tillates maksimalt 14 boenheter i planområdet. Minimum 50 % av nye boenheter skal være tilgjengelige boenheter med livsløpsstandard.
	5.5 Det skal opparbeides minimum 35 m2 uteoppholdsareal per boenhet.
	5.6 Det skal opparbeides lekeplass på minimum 150 m2.
	5.7 Det skal opparbeides et gjerde langs Lynghaugveien og Myrveien der langsgående parkering etableres.
	5.8 Universell utforming: For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK).
	5.9 Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget.
	5.10 Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert v...
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