
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 19.03.2019 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: 
Status Sjunkhatten folkehøgskole v/prosjektleder 
 
Rådmannen orienterer om status i økonomien. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2019 
Sak nr. Sakstittel  
013/19 Godkjenning av møtebok  
014/19 Referatsaker i perioden  
015/19 Informasjonssak bygninger Sandnes industriområde - 

Sulitjelma 
 

016/19 Søknad om støtte til ny industrivirksomhet i Lomibygget 
Sulitjelma 

 

017/19 TV-aksjonen NRK Care Norge 2019 - Bevilgning til 
kommunekomite 

 

018/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Valter Jacobsen  
019/19 Lederavtale med rådmann Unntatt 

offentlighet 
 
 
 
Fauske, 13.03.19 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/2354     
 Arkiv sakID.: 19/410 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
013/19 Formannskap 19.03.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
29.01.2019 Protokoll - Formannskap - 29.01.2019 1402885 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 29.01.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2019 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Kristin Setså H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
 
Varamedlemmer Parti 
Jens Bertel Kyed KRF 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Jonny Riise 
Kenneth Svendsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Merknader til dagsorden: 

 Ordfører: 
1. Tildelingskontoret - Som en lukket avdeling. Har rådmannen vurdert å flytte kontoret til 
1. etasje? 
2. Ledige leiligheter i Helsetunet 11, men søkere får ikke tildelt disse. Hvorfor er ikke 
dette kommet i orden? 

 

Svar på spørsmål: 
Ordfører: 
1. Kommunalsjef svarte. Mener det er en dårlig ide å legge dette på servicetorget. Må ha en 
frontdesk, samme som på Nav og barnevernet. Dette er et lovmessig krav. 
2. Kommunalsjef svarte. Er nå i kjøpeprosessen. Regner med å være ferdig i løpet 2 - 3 uker. 
Dette må sees i sammenheng med nedleggelse av paviljongene og Sagatun. Tildelingskriterier 
må vurderes. Hvis det blir innstramming, kommer sak til helse- og omsorgsutvalget. 



Side 2 
 

Rådmannen og kommunalsjefene orienterte om status i økonomien. 

Formannskapet vedtok å avlyse kommunestyremøtet 7. februar 2019 grunnet få saker. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 29.01.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
orfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/19 Godkjenning av møtebok  

002/19 Referatsaker i perioden  

003/19 Statusrapport – Ny E6 – Ny By  

004/19 Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord  

005/19 Ordningen med lørdagsfri parkering  

006/19 Rassikring Bursiveien, Sulitjelma  

007/19 Søknad om utbetaling fra kommunens forskutteringsfond for 
spillemidler 

 

008/19 Sentralt lønnsoppgjør 2019  

009/19 Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - 
Valnesfjord 

 

010/19 Revidering av delegeringsreglement  

011/19 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2018  

012/19 Ombygging Familiens Hus - Finansiering  

 
 
  



Side 4 
 

001/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 001/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2018 godkjennes. 

 
 
 
002/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 002/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/19: Statusrapport – Ny E6 – Ny By 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Formannskapet tar saken til orientering. 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
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Prosjektleder orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 003/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet tar saken til orientering. 
 
 
 
004/19: Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.01.2019 
Innstilling til formannskapet: 

ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord. 
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
 
Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending 
av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord. 
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
 
Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending 
av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 006/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord. 
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
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Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending 
av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 1H, 1KRF) mot 1 
(1R) stemme. 

 
FOR- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord. 
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
 
Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending 
av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
005/19: Ordningen med lørdagsfri parkering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i Fauske 
sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen legger 
frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i Fauske 
sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen legger 
frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
 
 
006/19: Rassikring Bursiveien, Sulitjelma 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret å 
bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting av 
ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 006/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret å 
bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting av 
ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
 
 
007/19: Søknad om utbetaling fra kommunens forskutteringsfond for spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Salten motorsport tildeles kr. 175.000.- fra kommunens forskutteringsfond for spillemidler 
for å kunne ferdigstille anlegget slik at resterende tilskudd på spillemidler kan utbetales. 
 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 007/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Salten motorsport tildeles kr. 175.000.- fra kommunens forskutteringsfond for spillemidler 
for å kunne ferdigstille anlegget slik at resterende tilskudd på spillemidler kan utbetales. 

 
 
 
008/19: Sentralt lønnsoppgjør 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens tariffoppgjør. 

 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 008/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens tariffoppgjør. 

 
 
 
009/19: Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - Valnesfjord 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.01.2019 
Innstilling til formannskapet: 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog 
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog 
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstillilng ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 009/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog 
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 009/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog 
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 
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010/19: Revidering av delegeringsreglement 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 010/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 

 
 
 
011/19: Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 12.11.2018 avslås. Det er 
ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Søknaden fra Jusshjelpa innvilges med kr. 2.000,-. 

Beløpet dekkes fra formannskapets konto. 

FL's forslag ble vedtatt med 6 (1AP, 4FL, 1R) 4mot 3 (1FRP, 1H, 1KRF) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til vedtak. 

 
FOR- 011/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden fra Jusshjelpa innvilges med kr. 2.000,-. 

Beløpet dekkes fra formannskapets konto. 

 
 
 
012/19: Ombygging Familiens Hus - Finansiering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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1. Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye Familiens 

hus. 
2. Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning. 
3. Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift. 

 
 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Prosjektet legges ut til ny tilbudsrunde. 

AP's utsettelsesforslag ble vedtatt med 6 (1AP, 2FL, 1FRP, 1KRF, 1R) mot 3 (2FL, 1H) 
stemmer. 

 
FOR- 012/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. Prosjektet legges ut til ny tilbudsrunde. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/4006     
 Arkiv sakID.: 19/410 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
014/19 Formannskap 19.03.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Vedtak SR-sak 09/19 - Videre arbeid i sak om AFT- og VTA-bedrifter i Salten 
 
 
2, Vedtak SR-sak 10/19 - Retningslinjer for styrets arbeid opp mot IRIS-fondet 
 
 
3, Orienteringssak stormskader "Strandpromenaden" og flytebrygge 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 Salten Regionråd  Dokument:  sr-sak 0919 - vedtak - videre arbeid i sak om aft- og vta-bedrifter i salten 
   Side: 1 av 1 

 

Rett utskrift: HR    Dato: 14.02.19 

  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 14. februar 2019  
 
Sak: SR-sak 09/19 
 Videre arbeid i sak om AFT- og VTA-bedrifter i Salten 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd tar innspillene fra bedriftene til etterretning. 

2. Rapporten og innspillene fra bedriftene oversendes til kommunene (eierne) for inn-
spill. 

3. Salten Regionråd oppfordrer kommunene til å jobbe videre med saken opp mot sine 
lokale bedrifter. 

 



Fra: regionradet <regionradet@salten.no> 
Sendt: fredag 15. februar 2019 11.02 
Til: Hamarøy kommune (postmottak@hamaroy.kommune.no); Postmottak; 

Beiarn kommune (post@beiarn.kommune.no); Sørfold kommune 
(post@sorfold.kommune.no); postmottak@rodoy.kommune.no; Saltdal 
kommune (postmottak@saltdal.kommune.no); Postmottak Bodø Kommune; 
Steigen kommune (postmottak@steigen.kommune.no); Meløy kommune 
(postmottak@meloy.kommune.no); Gildeskål kommune 
(postmottak@gildeskal.kommune.no) 

Kopi: Kjersti Bye Pedersen 
Emne: Vedtak SR-sak 09/19 - Videre arbeid i sak om AFT- og VRA-bedrifter i Salten 
Vedlegg: SR-sak 0919 - Vedtak - Videre arbeid i sak om AFT- og VTA-bedrifter i 

Salten.pdf; SR-sak 0919 - Rapport_endelig_AFT_VTA.pdf; SR-sak 0919 - 
Vedlegg innspill fra bedriftene.pdf; SR-sak 0919 - Videre arbeid i sak om AFT- 
og VTA-bedrifter.docx 

 
Til kommunene 
Vedlagt følger særutskrift av vedtak i SR-sak 09/19 vedrørende videre arbeid i sak om AFT- og VTA-
bedrifter i Salten. 
Vedlagt følger også  

 Saksfremlegg til regionrådet i SR-sak 09/19 

 Rapport med anbefalinger 

 Innspill fra AFT- og VTA-bedrifter 
 
Vi ber om at saken følges opp i kommunene, og at innspill fra eierne gis hit innen 12. april 2019. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Salten Regionråd 
sekretariatet 
 

 
Tlf.: 75 54 86 00  
Besøksadr.: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø  
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø 

 
 
 



Rapport  
Forslag til felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten  

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  

 

Rapport – Felles gode løsninger for AFT- 
og VTA-bedrifter i Salten 
 

1. INNLEDNING 
Arbeidsutvalget oppnevnte den 26. januar 2018 en arbeidsgruppe som skal foreslå felles gode 
løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten.  
 
Arbeidsgruppen ledes av Wenche Skarheim, varaordfører i Saltdal kommune, og har bestått av 
følgende personer: 
 
Wenche Skarheim (leder) Saltdal kommune – varaordfører    
Helge D. Akerhaugen  Gildeskål kommune – rådmann    
Børge Bøyum   Bodø Industri – direktør    
Stephen Fu   Galvano Tia – styreleder    
Bente Ludvigsen  Steigen Vekst – direktør  
Tore Bjørnvik   Meløy Arbeidstreningssenter – direktør    
 
Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: 
 

1. Avklare det aktuelle utfordringsbildet ift AFT og VTA plasser for arbeidsmarkeds- og 
vekstbedriftene i Salten. Herunder: 

i. Utvikling ift konkurranseutsetting av disse tiltakene 

ii. Endringer i NAV-systemet 

iii. Rammebetingelser for AFT- og VTA-bedrifter 

iv. Utfordringer ift organisering 

v. Utvikling av bedriftene 

2. Lage en oversikt over eksisterende AFT- og VTA-bedrifter i Salten. Oversikten bør 
inneholde utfordringer ift rammebetingelser, organisering, innhold i virksomhetene og 
utviklingsplaner og muligheter for videreutvikling av de lokale tilbudene. 

3. Skissere tiltak for regional samhandling. Herunder: 

i. Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

ii. Samordna opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

iii. Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av lokal 
arbeidsmarkeds- og velferdsproduksjon, herunder å se på muligheter ift: 

1. Kompetanseutvikling  

2. Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 
 
 



Rapport  
Forslag til felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten  

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  

2. BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en analyse av nåsituasjonen for å identifisere styrker og svakheter, 
samt muligheter og trusler som AFT- og VTA-bedriftene står overfor i dag. Nåsituasjonen er 
beskrevet i en enkel SWOT-analyse nedenfor: 
 

SWOT 
(Interne styrker/svakheter og eksterne muligheter/trusler) 

STYRKER 
- Lokale og strategiske eiere 
- Bedriftene er gode på å operasjonalisere 

lokalkunnskap – høy kompetanse på lokal 
tilrettelegging 

- Et «going» konsern – besitter stor lokalkunnskap, 
godt lokalt forankret, bransjekunnskap – vanskelig 
for andre å erstatte 

- Bedriftene har stor samfunnsverdi 
- Høy kjernekompetanse blant mange av de ansatte 
- Etterspurte tjenester – alltid et behov for disse 

tjenestene  
- Godt samarbeid mellom bedriftene og NAV lokalt 

og NAV Nordland 
 
 

SVAKHETER 
- Bedriftskultur – gått fra en forvaltningskultur til 

forretningskultur 
- Ledelsesutfordringer – de er ikke vant til 

kommersiell tenkning / markedstenkning 
- Profesjonskamp mellom attføring og produksjon 
- Høy gjennomsnittsalder blant de ansatte i en del av 

bedriftene 
- Høy terskel for omstilling blant de ansatte  
- Iboende motstand mot de nye kravene fra NAV – en 

tung bedriftsintern prosess 
- Sårbare ift forretningsområdene (produserer gjerne 

ett til to produkter) 
- Underskuddsforetak – veldig sårbare ift inntekter 
- Dagens avtaleverk er for lite definert 
- Bedriftene har ikke virkemidler for å sende 

deltakerne ut i ordinær bedrift – slik som NAV har 
- Store avstander i distriktene – vanskelig for 

deltakerne å reise fra A til B – tilbudet må skje der 
folk bor 
 

MULIGHETER 
- Muligheter for omstilling, men må bli enige med 

NAV om en omstillingsperiode 
- Avtaler med NAV; 

o NAV må rydde i hvordan avtalene 
forvaltes  

o Intensjonsavtalene må tydeliggjøres – 
defineres bedre 

- Synliggjøre «mismatchen» mellom NAV og 
bedriftene – måten avtalene forvaltes på er 
uforutsigbart for bedriftene  

- Fusjon er en mulighet 
o Konsernmodell 
o Én stor bedrift med underavdelinger, også 

lokale avd. 
o IKS-samarbeid 
o Ett administrasjonsselskap med lokale 

produksjonsavdelinger 
o Samarbeid om merkantile oppgaver, 

revisjon etc. 
- Muligheter for produksjon av nye 

produkter/tjenester 
- Styrke kjernekompetansen opp mot 

forretningsområdene, herunder også attføring 
- Løfte problemstillingene opp politisk – tas opp på et 

nasjonalt nivå 
 

TRUSLER 
- NAV sentralt – «ovenfra og ned prosess» 
- Kunde- leverandørforhold – ikke balanse i dette 
- Nye rammebetingelser / politiske føringer 
- Svingninger i markedet 
- Hastverk i omstillingsprosessen 
- Nytt målesystem – nye krav 
- Sertifiseringer – store krav og kostbart for 

bedriftene 
- Større krav til kommersialisering 
- Stilles like krav til deltakerne i en AFT-/VTA-bedrift, 

som en vanlig ansatt i en ordinær bedrift 
- Flere private profesjonelle aktører i markedet 
- Krav fra ESA 
- Nye kompetansekrav – krav bachelor – hva skjer da 

med f.eks fagarbeiderne? 
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3. BESKRIVELSE AV UTFORDRINGSBILDET I FORHOLD TIL AFT- OG VTA PLASSER 
FOR ARBEIDSMARKEDS- OG VEKSTBEDRIFTENE I SALTEN 

 
AFT (Arbeidsforberedende trening) er tiltak for personer som har behov for å jobbe i et skjermet og 
tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før de går over i arbeidstrening hos ordinære bedrifter. 
Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet 
med tiltaket er å styrke mulighetene til å skaffe arbeid.  
 
AFT-tiltakene er ikke anbudsutsatt, og det er bedriften i samarbeid med stedets lokale NAV-kontor 
som melder inn behovet for AFT-tiltak. Attføringsbedriftene leverer imidlertid en rekke 
anbudsutsatte tjenester innen avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og kurs. 
 
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) er tiltak beregnet for personer som har behov for arbeid i en skjermet 
virksomhet. Da kan de få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset 
den personen det gjelder. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.  
 
VTA-tiltakene er ikke anbudsutsatt, og det er den enkelte kommune som søker om tildeling av 
VTA-plasser, i samarbeid med en lokal tiltaksleverandør.  
 

3.1 Utfordringsbilde 
Nedenfor gis en oversikt over utfordringsbildet til bedriftene, sett ut i fra dagens situasjon. 
 

3.1.1 Endringer i NAV-systemet 
NAV ble etablert 1. juli 2006 og har siden den gang gjort store endringer i rammebetingelsene for 
AFT- og VTA-bedrifter. Endringene gir store utfordringer for bedriftene slik de er organisert i dag. 
Endringene innebærer; 

- Konkurranseutsetting av attføringstjenester 
- Statsstøtteregelverket har gjort seg gjeldende for produksjonsenhetene 
- Nye sertifisering- og målstyringskrav 
- Krav til omstilling av bedriftene i løpet av en periode på 6 måneder 

 
NAV har de senere år etablert flere områder med konkurranseutsetting på attføringstjenester ved å 
åpne opp for økt konkurranse fra private aktører. Dette medfører at de tidligere skjermede AFT- og 
VTA-plassene nå er blitt konkurranseutsatt, noe som igjen medfører at bedriftene må konkurrere 
på like vilkår som andre aktører. Dette er positivt i den forstand at man får en skjerpet konkurranse 
som kan bidra til økt kvalitet og som bidrar til at man unngår en «monopolsituasjon» på levering av 
attføringstjenester. En slik konkurranseutsetting har også noen utfordrende sider. 
 
Utfordringene er særlig knyttet til produksjonsenhetene, hvor at AFT- og VTA-bedriftene jobber 
med mennesker som har en nedsatt arbeidsevne og som har behov for tett oppfølging, og som av 
den grunn ikke har den samme leveransestabilitet som en person i ordinært arbeid. Man kan derfor 
diskutere om AFT- og VTA-bedriftene konkurrerer på like vilkår som en ren kommersiell aktør, i 
forhold til produksjonsevne og levereansestabilitet. Bedriftene konkurrerer i samme 
markedssegment som kommersielle aktører med større investeringsvilje og med ansatte uten 
nedsatt arbeidsevne og uten behov for spesiell tilrettelegging i arbeidshverdagen.  
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Bedriftene opplever et godt samarbeid med de lokale NAV-kontorene og NAV Nordland. Det 
oppleves at NAV lokalt har stor grad av autonomi, mens NAV Nordland har et mindre 
handlingsrom og i større grad må rådføre seg oppover i systemet for å imøtekomme bedriftene og 
deres behov.  
 
Når det gjelder kontraktene/avtalene mellom NAV og AFT- og VTA-bedriftene, er det NAV som 
oppleves å komme best ut da de ikke har krav til å levere et kontraktsfestet antall deltakere, mens 
bedriftene derimot, forplikter seg til å stille med et kontraktsfestet antall plasser til rådighet, uten at 
NAV forplikter seg til å betale for disse. Det er kun de plassene som blir benyttet som NAV betaler 
for, noe som skaper uforutsigbarhet for bedriftene. Dagens situasjon er slik at NAV ikke tilviser nok 
deltakere til plassene som bedriftene har forpliktet seg til, noe som resulterer i at bedriftene kan 
påta seg færre oppdrag, og således får en dårligere inntjening. Et underskudd overføres i stor grad 
til eierne, som må tilføre ekstra kapital inn i bedriftene. NAV har et ønske om at produksjonene skal 
være selvgående og bærekraftig i seg selv. Dette vil også medføre at kravene fra ESA blir 
ivaretatt. 
 
Når det gjelder VTA, er kommunene forpliktet til å finansiere minimum 25 % av den totale 
kostnaden for en VTA-plass. Her er det store forskjeller kommunene i mellom, og som eksempel 
finansierer Meløy kommune 35 % pr VTA-plass hos Meløy Arbeidstreningssenter, mens Bodø 
kommune finansierer 80 % pr VTA-plass hos Bopro.  
 
For de minste VTA-bedriftene, som ikke er godkjent for AFT, er det en utfordring at de kun har lov 
å jobbe med VTA. Dette har medført utfordringer for enkelte av VTA-bedriftene, da NAV ikke kan 
benytte disse for kjøp av tjenester til deltakere som har behov for arbeidsavklaring nært sitt 
hjemsted. VTA har kun lov å jobbe med ferdig avklarte personer med innvilget uføretrygd. Som 
eksempel fikk Gildeskål Vekst en forespørsel fra kommunen om å påta seg en attføringssak 
vedrørende utprøving og kartlegging av restarbeidsevne. Dette kunne ikke tillates av NAV da 
Gildeskål Vekst ikke er godkjent for å arbeide med AFT.  
 

3.1.2 Nye sertifiserings- og målstyringskrav for AFT- og VTA-bedrifter 
AFT- og VTA-bedriftene gjennomgår nå en ny godkjenningsordning som skal kvalifisere bedriftene 
til å kunne levere attføringstjenester. Godkjenningsordningen for AFT ble gjennomført i 2017 og 
VTA skal gjennomføres i 2018. Flere av bedriftene er godkjent for både AFT og VTA. Da 
godkjenningsprosessen ble foretatt i 2017 ble disse bedriftene re-godkjent for begge tiltak. 
 
Det er særlig tre vesentlige forskjeller fra den gamle sertifiseringen til den nye; 

1) Nye kompetansekrav til de ansatte som jobber med deltakerne (attføringstjenester) i 
bedriftene. Minimum bachelor eller lignende. For AFT-tiltaket har det alltid vært krav om 
pedagogisk kompetanse. Det nye er at en ansatt innenfor attføring skal ha kompetanse 
innenfor karriereveiledning for å bli godkjent (30 studiepoeng). 

2) Produkter og tjenester må selges til markedspris iht EØS-avtalen og forbudet mot 
statsstøtte. VTA-bedriftene blir ikke rammet av dette forbudet, da de ikke har erverv som 
hovedformål. Her kan vi henvise til prosjektet «Inkluderende kommune», som er beskrevet 
under punkt 3.1.4, og hvor prosjektet har «undervist» deltakende bedrifter og kommuner i 
forhold til hvordan bedriftene skal forholde seg til kommunene i deres anbudsprosess. 
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Nye formidlingsmål gjelder for AFT-bedriftene (gjelder ikke for VTA-bedrifter) – 50 % 
formidlingsmål ligger til grunn. Bruker skal ha kontakt med ordinært arbeidsliv innen 4 mnd, samt at 
tiltaket som hovedregel ikke skal vare mer enn i 1 år (220 virkedager). 
 
Den nye godkjenningsordningen kan skape utfordringer for bedriftene. Når det gjelder de nye 
kompetansekravene er dette særlig utfordrende for de bedriftene som er tuftet på real- og 
yrkesfaglig kompetanse. Dette kan også tenkes å skape rekrutteringsutfordringer i 
distriktskommunene. Tanken bak kravet til økt utdanningsnivå er at man skal oppnå en 
kvalitetsheving i tjenestetilbudet, som igjen skal bidra til at deltakerne kommer raskere tilbake til 
ordinært arbeid. 
 
Når det gjelder EØS-avtalen og forbudet mot statsstøtte, gjelder kravene fra ESA kun for 
produksjonsdelen, og ikke for attføringsdelen. NAV har fått en prenotifisering av ESA som sikrer at 
tilskudd til AFT- og VTA-tiltak ikke er å anse som ulovlig statsstøtte. Forutsetningen er at 
tilskuddene skal være knyttet til attføring. 
 
Når det gjelder produksjonsdelen, er det en utfordring å definere markedspris i de segmentene 
bedriftene leverer varer og tjenester i. Det er også en utfordring å konkurrere i et marked på lik linje 
med andre profesjonelle aktører, da AFT- og VTA-bedriftene ikke har den samme 
investeringsviljen, eller den profesjonelle arbeidskraften som kommersielle aktører har. AFT- og 
VTA-bedriftene har deltakere med særlige tilretteleggingsbehov og som har behov for tett 
oppfølging i arbeidshverdagen. En deltaker har derfor ikke samme arbeidskapasitet som en 
«vanlig» ansatt i ordinært arbeid. 
 
De nye formidlingsmålene kan skape utfordringer da flere av deltakerne ikke er klar for å gå ut i 
ordinært arbeid innen 4 måneder. Dette stiller igjen større krav til bedriftene i forhold til å få 
deltakerne klargjort for ordinært arbeidsliv, noe som også er tanken bak det nye kompetansekravet 
om minimum bachelor eller lignende. 
 

3.1.3 Konkurransesituasjonen 
Statsstøtteregelverket medfører at bedriftene får en skjerpet konkurransesituasjon i forhold til 
tidligere. Produksjonsenhetene må konkurrere på like vilkår som andre aktører i markedet. I tillegg 
er attføringsdelen konkurranseutsatt i større grad enn tidligere. 
 
Det å skape en forretningskultur i AFT- og VTA-bedriftene blir viktigere fremover for å kunne være 
konkurransedyktig i det åpne markedet. Det er flere utfordringer knyttet til dette, blant annet når det 
gjelder å definere markedsprisbegrepet. En AFT- og VTA-bedrift vil for eksempel ikke kunne levere 
samme volum som en produksjonsbedrift som driver fullt ut kommersielt. Dette fordi AFT- og VTA-
bedriftene som regel vil ha en svekket leveransestabilitet på grunn av at de som står i 
produksjonen har en nedsatt arbeidsevne og et større behov for tett oppfølging i 
arbeidshverdagen. Dette gir kanskje ekstra utfordrende for VTA-bedriftene, da denne gruppen 
tiltaksleverandører har deltakere som er varig ute av ordinært arbeidsliv, og som har en betydelig 
svekket arbeidsevne. Deltakerne bidrar derfor lite inn til bedriftens inntjeningsmuligheter, noe som 
går på tvers av ønskene fra politisk hold, med en større andel konkurranseutsetting og økte krav til 
egen inntjening. I så henseende bør man definere hva riktig markedspris er, sett ut i fra de 
forutsetningene en AFT-/VTA-bedrift har. 
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Tidligere har det vært vanlig å la overskuddet fra attføringsinntektene dekke et eventuelt 
underskudd i produksjonsenhetene. Dette er ikke lenger mulig da statsstøtteregelverket ikke tillater 
at tilskudd gitt til attføring, benyttes til å finansiere produksjon av kommersielle varer og tjenester. 
Dette innebærer at produksjonen må finansieres fullt og helt gjennom salg i det åpne markedet. 
 

3.1.4 Utvikling av bedriftene 
For AFT-bedriftene er dagens forretningsmodell tilpasset «gårdagens» løsninger. Dette fordi NAV 
har større fokus på konkurranseutsetting, og at statsstøtteregelverket setter forbud mot statsstøtte 
til produksjonsenhetene. Bedriftene må derfor tenke nytt i forhold til hvordan de organiserer og 
rigger virksomheten for fremtiden for å kunne være konkurransedyktig i det åpne markedet, 
samtidig som de skal levere attføringstjenester av høg kvalitet. 
 
Der bedriftene fram til nå har vært tuftet på en forvaltningskultur hvor hovedfokuset har vært å 
levere attføringstjenester, må de nå endre fokuset mot en mer forretningsbasert tenking. Dette 
medfører at bedriftene må omstrukturere seg, sannsynligvis etter en konsernmodell, hvor 
attføringsdelen og produksjonsenhetene skilles ut. Begge områdene vil få et økt lønnsomhetsfokus 
da hele virksomheten konkurranseutsettes, vel og merke i ulike markedssegmenter.   
 
Produksjonsenhetene gir i dag utfordringer på flere områder; 

- Produksjonen er avhengig av et gitt antall deltakere – dette er uforutsigbart for bedriftene 
da NAV ikke er forpliktet til å levere et kontraktsfestet antall deltakere 

- Det utdannes for få fagarbeidere innenfor produksjonsområdene i bedriftene, f.eks. 
blikkenslagere, grafikere m.fl. Bedriftene klarer ikke å dekke opp behovet for 
fagkompetanse i produksjonen. 

- Bedriftene har samme krav til leveranse som kommersielle aktører med en mer stabil og 
forutsigbar arbeidskraft. 

 
Bedriftene opplever videre en utfordring i forhold til ledelseskultur i organisasjonen. Det har 
gjennom alle år vært en «vernet-bedrift»-tenking hvor attføringsdelen har hatt størst fokus, og man 
er ikke vant til å tenke kommersielt. Det er derfor utfordrende for bedriftene å omstille seg fra en 
forvaltningskultur til en forretningsmessig kultur, hvor de i større grad skal konkurrere i det åpne 
markedet, både når det gjelder attføringsdelen og produksjonsdelen. I denne sammenheng er det 
viktig at ledelsen i bedriften jobber aktivt med sine ansatte slik at man skaper en kultur for å tenke 
mer kommersielt, og «spore» seg inn på en forretningsorientert hverdag. Det å snu en etablert 
kultur i en virksomhet er alltid utfordrende, og starter med at ledelsen går foran. Det må imidlertid 
forventes motstand fra de ansatte, i alle fall i en tidlig fase i omstillingsprosessen – vi mennesker 
har ofte en iboende motstand mot endringer.  
 
Omstillingskravene fra NAV oppleves å gå for raskt frem. NAV har gitt bedriftene seks måneder på 
å omstille seg, noe som oppleves som svært utfordrende for bedriftene. Det må her presiseres at 
dette gjelder tiden det tar å følge opp et pålegg i forbindelse med innsendt søknad om 
godkjenning. Tiden fra nye rammevilkår, informasjon og anbefalinger ble gjort kjent for bedriftene 
medio september 2016, har gitt bedriftene mer enn seks måneder i å forberede seg på utfallet av 
en søknad. NHO og NAV gikk også ut med mange tiltak som skulle forberede bedriftene på 
absoluttkravene. Her må nok bedriftene ta noe på «egen kappe» når det gjelder tiden som er brukt 
på omstillingen. Bedriftene ønsker imidlertid å jobbe for at man skal bli enige om en mer glidende 
overgang i forhold til omstillingsprosessen, og her vil det være behov for et politisk påtrykk. 
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En vellykket videreutvikling/omorganisering av bedriftene kan være: 

- Omorganisere til konsernmodell – ett felles morselskap med lokale døtre? 
- Tettere samarbeid mellom bedriftene på merkantile og digitale oppgaver 
- Kompetanseheving i bedriftene – særlig kjernekompetansen, samt ledelses- og 

markedskompetanse må heves.  
- Jobbe for et tydelig lederskap 
- Strategiske eiere som også har forståelse for den omstillingen bedriftene skal igjennom 
- Styresammensetningen bør gjenspeile kjernekompetansen i bedriftene, og sammensettes 

ut i fra kompetansebehovet i styret. 
 
En positiv utvikling den senere tid for VTA-bedriftene, er et prosjekt som gjennomføres i regi av 
bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL, og som skal lanseres i løpet av våren. Prosjektet 
heter «Inkluderende kommune», og skal på landsbasis bidra til å øke samarbeid mellom bedrift og 
kommune på en slik måte at utnyttelsesgraden blir større. Bodø kommune og Bopro AS har vært 
med i pilotprosjektet og melder om stor grad av økende forståelse i samarbeidet mellom bedrift og 
kommune. Prosjektet har vist et stort potensiale i forhold til en positiv utvikling for vekstbedriftene.  
 
Når det gjelder VTA-tiltaket har det alltid vært en diskusjon om hvor smerteterskelen på antall tiltak 
skal være. Hvor få plasser er det mulig å drifte for en liten kommune, samtidig som man skal 
oppnå lønnsomhet i virksomheten? Hovedutfordringen ligger hos de kommunene som har så få 
som 5-6 VTA-plasser. Her må medfinansieringen fra kommunene ligge på et høyt nivå for å kunne 
drive med (et lite) overskudd. Det jobbes imidlertid med denne problemstillingen på nasjonalt nivå 
gjennom bransjeforeningen ASVL, som har fått politisk gjennomslag for en gradvis økning i antall 
VTA-skjermede tiltak. Det er innmeldt et nasjonalt behov for en økning på ca 2 000 nye VTA-
plasser. Det er derfor viktig at de kommunene med få tiltak er aktive i forhold til søknad om å øke 
antall skjermede plasser. Bedriftene på den annen side bør være mer aktiv i forhold til å være til 
stede når bransjeforeningen arrangerer kurs og konferanser. Erfaringen er at disse arenaene 
bidrar til å øke kompetansen i bedriftene. 
 
Det har i den senere tid vært gjort forsøk på landsbasis med å overføre ansvaret for VTA-tiltaket 
fra stat til kommune. Over 50 kommuner har deltatt i forsøket, og bedrifter med store utfordringer 
kan søke på, og vil få støtte til, å gjennomføre et slikt forsøk.  
 

4. OVERSIKT OVER VIRKSOMHETER 
 
I Salten (inkl. Rødøy kommune) er det 11 AFT og/eller VTA-virksomheter. Alle virksomhetene er 
organisert som aksjeselskap og eies i hovedsak av kommunene. En utfyllende oversikt over de 
ulike virksomheten følger vedlagt. 
 
AFT (Arbeidsforberedende trening) er tiltak for personer som har behov for å jobbe i et skjermet og 
tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før de går over i arbeidstrening hos ordinære bedrifter. 
Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet 
med tiltaket er å styrke mulighetene til å skaffe arbeid.  
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AFT-tiltakene er ikke anbudsutsatt, og det er bedriften i samarbeid med stedets lokale NAV-kontor 
som melder inn behovet for AFT-tiltak. Attføringsbedriftene leverer imidlertid en rekke 
anbudsutsatte tjenester innen avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og kurs. 
 
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) er tiltak beregnet for personer som har behov for arbeid i en skjermet 
virksomhet. Da kan de få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset 
den personen det gjelder. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.  
 
VTA-tiltakene er ikke anbudsutsatt, og det er den enkelte kommune som søker om tildeling av 
VTA-plasser, i samarbeid med en lokal tiltaksleverandør. 
 
 
Virksomhet AFT og/eller VTA Antall ansatte Organisering 

Beiarvekst AS 8 VTA-plasser hvorav 2 
plasser er delt slik at de 
pr. tiden gir tilsammen 10 
personer et VTA-tilbud. 

3 ordinært ansatte i til 
sammen 280 % stilling. 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Beiarn 
kommune og Bodø 
Industri AS eier 50% 
hver.  

Bodø Industri AS Godkjent AFT pr. 
01.09.2017 

65 ansatte. Administrasjon 
med 4 ansatte innen salg, 
økonomi, ledelse og to 
hovedavdelinger; Attføring og 
produksjon. 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer; Bodø 
kommune 49,19 %, 
Nordland fylkeskommune 
45,01 %, øvrige 
aksjonærer 5,79 %.  

Bopro AS Godkjent for VTA og 64 
plasser. Har også 
samarbeid med 
kommunens helse- og 
omsorgsavd for drift av 9 
kommunale plasser fordelt 
på 11 personer.  

23 ansatte i ulike 
lederstillinger, fordelt på 20,7 
årsverk 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer; Bodø 
kommune 100 %. 3 
avdlinger; ei i 
Klinkerveien i Bodø, 
Bodø ved og avdeling 
Skjerstad. 

Galvano Tia AS Galvano Kompetanse er 
godkjent for AFT og VTA , 
igangsatt virkning f.o.m 
01.01.18. 

21 ansatte. 
Attføringsavdelingen har 7 
ansatte, henholdsvis 6,4 
årsverk. Huset i svingen har 5 
ansatte på 2,56 årsverk.  
Parken cafe har 6 ansatte. 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer; Fauske 
kommune 28,78 %, 
Nordland fylkeskommune 
27,21 %, Sørfold 
kommune 3,05 %, øvrige 
aksjonærer 40,96 %. 
Organisert i 
konsernmodell hvorav 
Galvano Tia as er 
Morselskap og Galvano 
Kompetanse as er ett av 
to datterselskap. 
Herunder ligger 
attføringsavdelingen, 
Huset i svingen og 
Parken Cafe. 

Gildeskål Vekst AS Godkjent for VTA. 6 stk 
NAV-VTA og 5 stk 
kommunal VTA. Fire 
individuelle avtaler med 
skoleverk, eldre-tjeneste 
etc. 2 stk flyktninger. 

5 (faste stillinger) Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Gildeskål 
kommune 100 %. 
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Hamarøy Vekst AS Godkjent for VTA. 7 
forhåndsgodkjente VTA-
plasser, og 10 deltakere 
som deler på disse. 3 
personer i arbeidspraksis 
etter lokal avtale med vgs 
og NAV lokalt 
(mentorordning). 

3 ordinært ansatte i 100 % 
stilling; daglig leder og to 
arbeidsledere.  

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Hamarøy 
kommune 100 %. 

Meløy 
Arbeidstreningssenter AS 

Godkjent for 15 VTA-
plasser og 7 AFT-plasser. 
I tillegg kjøper kommunen 
6-VTA-plasser og 15 
lavterskeltilbudplasser til 
personer som ikke fyller 
vilkår for ordinære 
arbeidsmarkedstiltak. 

10 ansatte.  
Administrasjonsavdelingen 
betår av daglig leder og 
kontorleder. 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Meløy 
kommune 100 %. 

Rødøy Produkter AS Godkjent for VTA. 6 VTA-
plasser. 

2,6 fast ansatte  Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Rødøy 
kommune 100 %. 

Siso Vekst AS Godkjent for VTA. Har 20 
VTA plasser, 3 
kommunale plasser, 1 
lærekandidat og 6,5 
stillinger i administrasjon 
og arbeidsledelse. 

6,5 stillinger i adm og ledelse 
+ 1 lærekandidat 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Sørfold 
kommune 51 % og 
Fauske kommune 49 %.  

Steigen Vekst AS Godkjent for både  AFT og 
VTA. Har 12 plasser VTA 
og 6 plasser - 
Arbeidspraksis i skjermet 
virksomhet (AFT). 
Kommunen kan fra måned 
til måned kjøpe 
kommunale plasser – kr 
8000,- pr mnd (full plass).                                                                                       

 6 ordinære ansatte. Har 2 
arbeidsledere  - (100%) og 
(40% )  – derav én i  
produksjon/ oppdrag og salg  
– og én på  
hjelpemiddellageret/Service,  
trykkeri etc, en bilmekaniker/ 
veileder (100%) . I 
administrasjonen har bedriften 
en attførings – og 
personalkonsulent i 80% 
stilling, ei på regnskap og 
fakturering ( 80%) og daglig 
leder (100 %)  

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Steigen 
kommune 100 %.  

Vev-Al-Plast AS Godkjent for VTA 21 
plasser. PV 6,5 plasser. 

18 ansatte og 48,5 
tiltaksansatte 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Saltdal 
kommune 51 %, 
Nordland fylkeskommune 
18 % og Diakonstiftelsen 
31 %. 
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5. FORSLAG TIL TILTAK FOR REGIONAL SAMHANDLING 
 

5.1 Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 
Det er behov for et politisk påvirkningsarbeid i omstillingsprosessen som flere av bedriftene skal 
gjennom. Det må skapes en politisk forståelse for de utfordringer bedriftene står ovenfor, og det 
må gis tilstrekkelig med tid til å omstille.  

 
Gjennom Salten Regionråd og kommunene har man mulighet til å påvirke politisk, også på et 
nasjonalt nivå. Hvordan den politiske påvirkningen kan skje, bør regionrådet diskutere. 
 
Arbeidsgiverorganisasjonene ASVL (Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter) og 
NHO Arbeid og inkludering er også svært viktige samarbeidspartnere for bedriftene i et nasjonalt 
påvirkningsarbeid. De sitter med nasjonal kompetanse innenfor bedriftenes fagområde, og vil 
kunne være en god bidragsyter i et påvirkningsarbeid opp mot regionale og nasjonale 
myndigheter.  
 

 
 

5.2 Samordnet opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 
Bedriftene har et godt samarbeid med de lokale NAV-kontorene og NAV Nordland. Det oppleves at 
NAV lokalt har stor grad av autonomi, mens NAV Nordland har et mindre handlingsrom og i større 
grad må rådføre seg oppover i systemet for å imøtekomme bedriftene og deres behov. Dette 
oppleves ofte som en flaskehals sett fra bedriftenes side, da det ofte er vanskelig å få en tydelig 
tilbakemelding fra NAV Nordland i ulike problemstillinger. 
 

Anbefaling 

Regionrådet bes å diskutere hvordan man kan jobbe politisk for å påvirke at 

rammebetingelsene for Arbeidsmarkeds- og Vekstbedrifter bidrar til en bærekraftig utvikling av 

bedriftene. 

 

Anbefaling 

- Det må innledes en dialog mellom bedriftene, kommunene som eiere og NAV Nordland, 

for å avklare forventningene dem i mellom. Ut fra dette kan man bidra til å forbedre 

samarbeidet mellom NAV og bedriftene, og finne løsninger for bedre kommunikasjon, 

som igjen kan kommuniseres opp mot statlige myndigheter. 

- Det bør innledes en dialog om hvordan man kan følge opp ungdom i et mer helhetlig 

perspektiv. Dette er en brukergruppe som krever en mer helhetlig oppfølging, som går 

på elementære ting som mat, søvn, sosialt samvær og innarbeidelse av en normal 

døgnrytme. For at denne gruppen skal lykkes i arbeidslivet kreves det en samtidighet i 

oppfølging både på arbeidsplassen og før/etter jobb.  
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5.3 Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av lokal 

arbeidsmarkeds- og velferdsproduksjon, herunder muligheter i forhold til; 
 

5.3.1 Kompetanseutvikling 
AFT- og VTA-bedriftene gjennomgår nå en ny godkjenningsordning som skal kvalifisere bedriftene 
til å kunne levere attføringstjenester. Godkjenningsordningen for AFT ble gjennomført i 2017 og 
VTA skal gjennomføres i 2018. Flere av bedriftene er godkjent for både AFT og VTA. Da 
godkjenningsprosessen ble foretatt i 2017 ble disse bedriftene re-godkjent for begge tiltak. 
 
Det er særlig tre vesentlige forskjeller fra den gamle sertifiseringen til den nye; 

3) Nye kompetansekrav til de ansatte som jobber med deltakerne (attføringstjenester) i 
bedriftene. Minimum bachelor eller lignende. For AFT-tiltaket har det alltid vært krav om 
pedagogisk kompetanse. Det nye er at en ansatt innenfor attføring skal ha kompetanse 
innenfor karriereveiledning for å bli godkjent (30 studiepoeng). 

4) Produkter og tjenester må selges til markedspris iht EØS-avtalen og forbudet mot 
statsstøtte. VTA-bedriftene blir ikke rammet av dette forbudet, da de ikke har erverv som 
hovedformål. Her kan vi henvise til prosjektet «Inkluderende kommune», som er beskrevet 
under punkt 3.1.4, og hvor prosjektet har «undervist» deltakende bedrifter og kommuner i 
forhold til hvordan bedriftene skal forholde seg til kommunene i deres anbudsprosess. 

5) Nye formidlingsmål gjelder for AFT-bedriftene (gjelder ikke for VTA-bedrifter) – 50 % 
formidlingsmål ligger til grunn. Bruker skal ha kontakt med ordinært arbeidsliv innen 4 mnd, 
samt at tiltaket som hovedregel ikke skal vare mer enn i 1 år (220 virkedager). 

 

 
 

5.3.2 Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 
En av hovedforskjellene mellom en AFT-bedrift og en VTA-bedrift er at AFT jobber med 
mennesker som er på avklaring i forhold til arbeidsevne, mens VTA jobber med mennesker som er 
ferdig avklart og arbeidsufør, og er av den grunn på varig tilrettelegging i en VTA-bedrift. Dette 
medfører at VTA-bedriftene ikke er konkurranseutsatt på samme måte som AFT-bedriftene. VTA 

Anbefaling 

- Formalisere et samarbeid omkring godkjennings- og sertifiseringsprosesser i bedriftene. 

Gjerne i et tett samarbeid med NAV. 

- Formalisere et samarbeid omkring attføringskompetanse – der en på en bedre måte kan 

utnytte kompetansen bedriftene i mellom i Salten. 

-  Samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor  

-   attføringskompetanse  

-  forretningskompetanse 

-  ledelseskompetanse 
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har ikke har erverv som formål, noe som også er et lovkrav for VTA-bedriftene, og er vedtektsfestet 
i alle VTA-bedrifter. 
 
For AFT-bedriftene derimot er dagens forretningsmodell tilpasset «gårdagens» løsninger. Dette 
fordi det er et større fokus på konkurranseutsetting, og statsstøtteregelverket setter forbud mot 
statsstøtte til produksjonsenhetene. Bedriftene må derfor tenke nytt i forhold til hvordan de 
organiserer og rigger virksomheten for fremtiden for å kunne være konkurransedyktig i markedet, 
samtidig som de skal levere attføringstjenester av høg kvalitet. 
 
Der bedriftene fram til nå har vært tuftet på en forvaltningskultur hvor hovedfokuset har vært å 
levere attføringstjenester, må de nå endre fokuset mot en mer forretningsbasert tenking. Dette 
medfører at bedriftene må omstrukturere seg, sannsynligvis etter en konsernmodell, hvor 
attføringsdelen og produksjonsenhetene skilles ut. Begge områdene vil få et økt lønnsomhetsfokus 
da hele virksomheten konkurranseutsettes, vel og merke i ulike markedssegmenter.   
 
Produksjonsenhetene gir i dag utfordringer på flere områder; 

- Produksjonen er avhengig av et gitt antall deltakere – dette er uforutsigbart for bedriftene 
da NAV ikke er forpliktet til å levere et kontraktsfestet antall deltakere 

- Det utdannes for få fagarbeidere innenfor noen av produksjonsområdene i bedriftene, f.eks. 
blikkenslagere, grafikere m.fl. Bedriftene klarer ikke å dekke opp behovet for 
fagkompetanse i produksjonen. 

- Bedriftene har samme krav til leveranse som kommersielle aktører med en mer stabil og 
forutsigbar arbeidskraft. 

 
For å imøtekomme noen av problemstillingene kan et alternativ være å utrede et felles 
administrasjonsselskap. Dette kan for eksempel være å etablere en felles plattform for ulike 
fagsystemer, samarbeid om merkantile oppgaver, IKT etc. Målet må være å lage gode framtidige 
strukturer som kan bidra til at bedriftene er godt rustet til å håndtere denne type oppgaver. 
 
Man bør også se på mulighetene for å desentralisere et administrasjonsselskap, slik at oppgaver 
kan lokaliseres i rundt om i Salten. Valg av selskapsmodell bør også ses på, og i Salten har vi 
blant annet gode erfaringer med å samle lovpålagt tjenesteyting i et IKS, eksempelvis IRIS Salten 
IKS og Salten Brann IKS. 
 

Anbefaling 

Det anbefales å utrede etablering av et felles administrasjonsselskap i Salten for AFT- og VTA-

bedrifter, herunder felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem, 

regnskapssystem og IT-system. Forslag til organisering og finansiering av et slikt 

selskap, samt valg av selskapsmodell, må være en del av utredningen. 

Det anbefales at kommuner med egne vekstbedrifter engasjerer seg i prosjektet «Inkluderende 

kommune» som gjennomføres i regi av arbeidsgiverorganisasjonen ASVL på landsbasis. 

Prosjektet er fremtidsrettet og kan bidra til å øke samhandlingen mellom VTA-bedrift og 

eierkommune. 
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Innspill  til rapport om "felles gode løsninger for  AFT- og VTA-bedrifter  i Salten"

Bopro har gjennomgått rapporten og drøftet den med sitt styre  i  møte den 12.12. En kan

etter dette presentere våre  innspill  til rapporten.

Innledning

Bopro vil innledningsvis nevne at vår bedrift anser rapporten som  viktig for å få belyst en del

av de utfordringer som  attførings— og vekstbedriftene vil stå overfor  i  årene framover.

Vår bedrift har  i  27 år forvaltet arbeidsmarkedstiltaket "varig tilrettelagt arbeid" (VTA), og

har gjennom denne tiden  hatt  et nært og godt samarbeid med både NAV og vår eier, Bodø

Kommune. Gjennom kontakt og samarbeid med vekstbedriftene i Salten og i  Nord Norge,

samt med vår arbeidsgiverforening ASVL  i  kurs— og møtesammenheng, er Bopro  blitt  godt

kjent med mange av de utfordringer som rapporten belyser.

Rammebetingelser  —  politisk påvirkningsarbeid

Vekstbedriftene er  tilknyttet  arbeidsgiverorganisasjonen ASVL som har en god dialog med

sine medlemsbedrifter, og som arbeider tett opp mot statlige myndigheter  i  forhold til

viktige arbeidspolitiske spørsmål. ASVL har også en god dialog med arbeidsgiver-

organisasjonen Arbeid og Inkludering.

En har  inntrykk  av at både ASVL og Arbeid og Inkludering nyter stor respekt hos statlige

myndigheter; der begge  blir  benyttet som naturlige høringsinstanser  i  aktuelle arbeids-

politiske saker.

Bogro mener:

Når det gjelder påvirkning av statlige myndigheteri viktige arbeidspo/itiske saker, vil våre

arbeidsgiverorganisasjoner, AS VL og Arbeid og Inkludering, være de  naturlige  og riktige

instanser til utføre dette påvirkningsarbeid. Organisasjonene kjenner sine medlemsbedrifter,

er dyktige på fag og strategi, og nyter stor respekt hos statlige myndigheter. Begge har vist

evne og vilje til samarbeid når det gjelder saker som  angår  begge organisasjonene.



Samordnet  opptreden overfor staten v/NAV Nordland

Vekstbedriftene  i  Nordland har én gang i året felles møte med ledelsen i NAV Nordland for å

skape dialog, samt gi og innhente informasjon om relevante utfordringer våre bedrifter er

opptatt av. Gjennom disse planmessige møtene har vår organisasjon de siste årene opp-

nådd en kommunikasjon som har vært  nyttig både for NAV og for bedriftene. I spesielt

viktige saker har en i økende grad trukket  inn  fagpersoner fra vår arbeidsgiverorganisasjon

på disse møtene. Dette har vært  nyttig.

Rapporten viser  til  behov for helhetlig oppfølging av ungdom  i  et mer helhetlig perspektiv.

Bopro følger opp hver enkelt på jobb, mens utenfor jobb har flere av våre tiltaksdeltakere

ulike typer tjenester. Vår bedrift samarbeider  i  denne sammenheng med miljøtjeneste,

oppfølgingstjeneste, foreldre  /  pårørende osv. om spørsmål relatert  til  hver enkelts behov.

Bogro mener:

Bopro har  i  alle år  hatt  en god dialog med NAV lokal. Når det gjelderforholdet til NAV

Nordland har vekstbedriftene  i Nordland etter hvert utviklet  en  dialog som en mener er  nyttig

for  begge purter. Denne  kontakten  mener  en  blir godt ivaretatt gjennom  de fellesmøter og

den kontakt vekstbedriftene har med etaten.

Når det gjelder oppfølging av tiltaksde/takere  i  et mer helhetlig perspektiv, er dette et  viktig

fokusområde.  I  Bopro søkes dette løst gjennom dialog rundt den enkelte og opp mot hjelpe-

apparatet, pårørende osv.

Kompetanseutvikiing

Bopro har  i  mange år vært sertifisert innenfor kvalitetsstyringssystemet Equass. lde senere

årene har en opplevd økende krav  til  kvalitetsgodkjenning av våre produksjoner, og Bopro

har derfor valgt å gå over  til  ISO  9001  som også ivaretar personal— og attføringsdelen på en

god måte. Fler og fler vekstbedrifter velger nå denne løsningen. Bopro ser nytten av å ha

kontakt med andre bedrifter for å kunne dele våre erfaringer på dette området.

ASVL har innenfor  sitt  hovedkontor etablert "Vekstakademiet" som står for  utvikling og

gjennomføring av kurstilbud skreddersydd for sine medlemsbedrifter innenfor ulike

fagområder. Bopro har  i  sine årsplaner lagt strategier for kompetanseheving av sine ansatte

i  forhold  til  de krav og forventninger som stilles  til  oss som tiltaksarrangør. Bopro ser likevel

behov for å kunne samarbeide med bedriftene  i  Salten om kompetanseheving innenfor de

områdene som er skissert  i  rapporten.

Som vekstbedrift med sterk fokus på produksjon, kan Bopro når det er hensiktsmessig,

vurdere å samarbeide nærmere med den stedlige attføringsbedriften  i  forhold  til  oppfølging

og veiledning av tiltaksansatte utplassert  i  eksterne bedrifter (dersom det skulle vise seg å  bli

et økende behov for dette). En kan også vurdere samarbeid om tjenester/kompetanse som

vår bedrift har begrenset kapasitet  til i  dag — eksempelvis kursing av tiltaksansatte.

Bogro mener:

Bopro samarbeider gjerne med NAV og med andre bedrifter  i  Salten for å dele våre erfaringer

med  sertlfiseringsprosessen innenfor kvalitetsnormen  ISO  9001.
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Også innenfor området kompetanseutvik/ing er vår bedrift positiv til samarbeid med  andre

når dette vurderes som hensiktsmessig.

Organisatoriske grep, samhandling mellom  bedriftene

Rapporten anbefaler utredning av felles administrasjonsselskap i  Salten for AFT- og VTA—

bedrifter. Dette synes å være vel ambisiøst og vår bedrift kan ikke helt se verdien av

etablering av et slikt stort selskap. Vår bedrift vil derfor ikke kunne anbefale en slik

etablering.

Bopro vil heller anbefale at det etableres nærmere samarbeid mellom bedriftene; på

områder der dette er naturlig og i forhold til spesifikke behov som bedriftene (kanskje

spesielt de små) vil ha. Dette samarbeid kan etableres gjennom at attførings- og vekst—

bedriftene i Salten møtes til en felles, innledende konferanse der bedriftenes utfordringer og

behov kan synliggjøres på en god måte. Ved at alle bedriftene kan møtes til dialog, vil en

kunne få fram en større bredde og et mer realistisk bilde av de utfordringer som bedriftene

vil stå overfor i årene framover. På denne måten vil de små bedriftene kunne bli hørt på en

bedre måte enn det en har inntrykk av har funnet sted i dette prosjektet.

Bopro har vært pilotbedrift i prosjektet "Inkluderende Kommune“. Vår bedrift ser det som

viktig at eierkommunene samhandler med arbeidsmarkedsbedriftene i forhold til kjøp av

varer og tjenester. En har så langt sett at flere kommuner i Nordland har tatt dette på alvor

og har inkludert bedriftene i sine innkjøpsstrategier.

Bopro mener:

Bopro vil anbefale at kommunene ivaretar sitt lokale eierskap gjennom en mer bevisst

inkludering av arbeidsmarkedsbednftene i  forhold  til kjøp av varer og tjenester.

Vår bedrift mener  også  at det er viktig og riktig at de små bedriftenefår muligheter til  å

utvikle seg i forhold  til sitt lokale miljø. Vedr. bedriftenes behov for tilegning av kompetanse,

vil en  anbefale  samarbeidsmodellen  i stedet for  å  satse på et sentralisert administrasjons-

se/skap. Utvikling av samarbeidsformer der det åpnes for kjøp av tjenester hos hverandre,

kan være en bedre løsning.

:  Bopro AS

Wä ”ent 0 nsen

Adm. direktør
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-en Vekst [bedrih Dato:13.11.2018

Styret  i  Gildeskål Vekst AS har «i styremøte  13.11.2018  gjennomgått

rapporten Felles ode løsnin er for AFT— o VTA bedrifter.

Vi har følgende kommentar til rapporten.

Gildeskål Vekst AS en bedrift for yrkeshemmede med hovedvekt på varig tilrettelagt

arbeid VTA, for Gildeskål kommune og NAV.

Rapporten som nå er utarbeidet presenterer ulike løsninger og samarbeidsformer om
mulige fremtidsløsninger for AFT—og VTA bedrifter. Styret i Gildeskål Vekst AS ønsker
ingen sentralisering av administrativt arbeid tillagt et sentralisert administrasjonsseiskap.

Vårt styre har hatt eiermøter med Gildeskål Kommunenes formannskap
(Generaiforsamlingen) hvor også Rådmannen er representert. Her er det blant annet lagt

frem prosjektbeskrivelser og synspunkter  i  henhold til «inkluderende kommune». Her er

vi nå i en dialog om mulige fremtidige arbeidsoppgaver som selskapet kan utføre for

eieren. Det er en klar forventing av styret at dialogen innebærer kontrakter tilpasset vår
bedrifts målgruppe. Vi utveksler også erfaringer med andre vekstbedrifter. Per dags dato

leier Gildeskål Vekst AS attføringskompetanse fra Meløy Arbeidstreningssenter AS. Dette

er ett resultat av god dialog og samarbeidsform.

Videre ønsker vi å fremme at det er forskjeller på en Arbeids og Inkluderingsbedrift og en

liten vekstebedrift som vi representerer. Vår bedrift jobber kun med tiltaket VTA. Dette er
et tiltak som ikke er anbudsutsatt. Refererer til Gildeskål Vekst AS sitt formål: Gildeskål
Vekst sitt formål er å gi yrkeshemmede og personer med ett uavklart forhold til arbeidsliv
og utdanning ett verdig, godt og individuelt tilpasset arbeidstilbud som et  Ieddi

utdannelse, arbeids trening/sysse/setting og attføringsopplegg etter tilvisning fra og i

samarbeid med NAV, ulike etateri Gildeskål kommune og eksteme arbeidsgivere.

Trygghet, Respekt og Helhetlig menneskesyn. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å gi

våre VTA ansatte trygge, gode og forutsigbare dager. På et slikt grunnlag skapes
trygghet og livsglede noe som kan føre til økt utvikling og mestring. Arbeids og

inkluderingsbedriftene har som mål og vinne flest mulig anbud, noe som igjen kan føre til

usikkerhet og ubalanse for våre tiltaksansatte.

Avslutningsvis ønsker styret og Gildeskål Vekst AS og presisere viktigheten i det arbeidet
vi gjør her på vår vekstbedrift. Hvis målet skal være og vinne mest mulig anbud, vil mye i
det etiske vi gjør i dagen falle bort. Resultatet vil bli det motsatte av Trygghet i hverdag og

Arbeid.

tyre iGiideskål Vekst AS ,fl =.
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Styret i Meløy Arbeidstreningssenter har følgende uttalelser til rapporten—

Felles gode løsninger for AFT— og VTA bedrifter.

Styret registrer at det er utarbeid en rapport med skisser for ulike løsninger og
samarbeidsformer som mulige fremtidsløsninger for denne type bedrifter.

For Meløy Arbeidstreningssenter AS som primært er en bedrift for yrkeshemmede med
hovedvekt på varig tilrettelagt arbeid VTA, så ønskes det ingen sentralisering av
administrativt arbeid tillagt et sentralisert administrasjonsselskåp. l henhold til Torstein

Fosvolds innlegg i møtet  i  Kobbelv så vil dette ødelegge den lokale forvaltningen av slike

selskap som har som hovedmål å tilby varig tilrettelagt arbeid. Viktigheten av lokal
forvaltning og lokal verdiskapning rundt den enkelte VTA-ansatte er tungtveiende.

l  Meløy jobbes det godt med det landsomfattende prosjektet «Inkluderende kommune»,

hvor det nå gjøres en gjennomgang og analyser av mulige fremtidige arbeidsoppgaver
som selskapet kan utføre for eieren. Det forventes at utfallet av dette arbeidet skal

innebære at selskapet skal få kontrakter på gode arbeidsområder tilpasset bedriftens
målgruppe. Meløys politikere tilslutter seg styrets beslutning i  denne saken.

Når det gjelder øvrig samarbeid mellom kommunene og deres bedrifter så stiller styret
seg positiv til dette. Med god dialog mellom bedriftene så vil det alltid vær mulig å finne

samarbeidsformer. Eksempelvis så leier nå Meløy Arbeidstreningssenter ut

attføringskompetanse til Gildeskål Vekst.

Styret  i  Meløy Arbeidstreningssenter ønsker avslutningsvis å presisere at det ligger store
forskjeller  i  en Arbeids og inkluderingsbedrift kontra en Vekst bedrift. Hovedforskjellen er

at Vekstbedriftene primært jobber med tiltakene VTA og AFT som ikke er anbudsutsatte

tiltak. Dette ble poengtert  i  Kobbelv av Direktør  i  Arbeids og inkluderingsbedriftene
Kenneth Stien om at målet for inkluderingsbedriftene er å vinne flest mulig anbud og på

den måten være store slagkraftige bedrifter.

Dette finner ikke styret i Meløy Arbeidstreningssenter forenelig med drift av lokale

vekstbedrifter.

 

Styret i'Meløy Arbeidstreningssenter AS
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Steigen Vekst as 
Furulund, 8283 Leinesfjord 
 
Vi gir mennesker muligheter 
og skaper verdier i lokalsamfunnet….. 
 
 

 
Tilsvar til rapport  - Felles gode løsninger for AFT og VTA bedrifter.  
 
                                 
Styret i Steigen Vekst slutter seg til uttalelsen til styret ved Meløy Arbeidstreningssenter -  og har 
følgende likelydende uttalelser til rapporten - Felles gode løsninger for AFT- og VTA bedrifter. 
 
Styret har registret at det er utarbeidet en rapport med skisser for ulike løsninger og samarbeidsformer 
med mulige fremtidsløsninger for denne type bedrifter. 
 
For Steigen Vekst as som primært er en bedrift for yrkeshemmede med hovedvekt på varig tilrettelagt 
arbeid VTA, så ønskes det ingen sentralisering av administrativt arbeid tillagt et sentralisert 
administrasjonsselskap. Viser til innlegg som Torstein Fosvold holdt på møtet i Kobbelv. Sentralisering 
av administrativt arbeid vil ødelegge den lokale forvaltningen av denne typen selskap som har sitt 
hovedmål å tilby varig tilrettelagt arbeid. Viktigheten av lokal forvaltning og lokal verdiskapning rundt 
den enkelte VTA-ansatte er tungtveiende. 
 
I Steigen jobber bedriften opp mot kommunen hva angår det landsomfattende prosjektet «Inkluderende 
kommune», der det er ønskelig at kommunen som eier gjør en gjennomgang av sine arbeidsoppgaver og 
oppdrag, og ser Steigen Vekst inn som fremtidig utøver av oppdrag som er tilpasset vår målgruppe. 
Styrets signaler fra Steigens politikere er positive.  
 
Når det gjelder øvrig samarbeid mellom kommunene og deres bedrifter så stiller styret seg positiv til 
dette. Med god dialog mellom bedriftene så vil det alltid vær mulig å finne samarbeidsformer. 
Eksempelvis så har Steigen Vekst leid ut personal og – attføringskonsulent til Hamarøy Vekst   
 
Styret i Steigen Vekst slutter seg til uttalelsen til styret i Meløy Arbeidstreningssenter der også vi ønsker 
avslutningsvis å presisere at det foreligger store forskjeller i en Arbeids og Inkluderingsbedrift kontra en 
Vekst bedrift. Hovedforskjellen er at Vekstbedriftene primært jobber med tiltakene VTA og AFT som 
ikke er anbudsutsatte tiltak. Styret i Steigen Vekst finner ikke målet til inkluderingsbedriftene forenelig 
med drift av lokale vekstbedrifter. 
 
 
Styret i Steigen Vekst as 
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Til Salten Regionråd

Styret i Vev—Al—Plast AS registrerer at Salten regionråd har satt ned et utvalg som fikk i oppgave å se

på utfordringene Attføringsbransjen står ovenfor i framtiden. Utvalget har utarbeidet en rapport som

konkluderer med forslag om etablering av felles et administrasjonsselskap i Salten for AFT og VTA

bedriftene. For Vev-Al-Plast AS er det ikke ønskelig med sentralisering av administrative eller andre

driftsoppgaver. Bakgrunnen for det er følgende.

Det er  i  dag store forskjeller i driftsformer for de forskjellige attføringsbedriftene avhengig av

primærgrupper de arbeider med. Dette betyr at det er vanskeligå legge en felles mal for

administrering av selskapene. Felles administrasjonsselskap vil  i  første rekke tjene de største

bedriftene som har mest likeartede strukturer.

Vev—Al-Plast AS er et firma som har flere store oppgaver. i første omgang er vi arbeidsplass og

tilrettelegger for personer med til dels store fysiske og psykiske utfordringer. I tillegg jobber vi med

mellom 15-20 meget ressurssvake ungdommer i starten av voksenlivet, dette er et døgnkontinuerlig

tiltak. Vi har også vanlige VTA og AFT plasser. Vev—Al-Plast AS har de senere årene investert i ny

teknologi for å rasjonalisere produksjonen og etablere et arbeidsmiljø som gjør det lettere for

arbeidsta kerne å gå over i det ordinære arbeidslivet. Dette har ført til at bedriften har en teknologisk

og meget avansert produksjon innenfor flere materialsjangere, leverer varer med høy kvalitet og har

kunder over hele verden.

De ansatte i selskapet har sammensatte funksjoner. Staben er dimensjonert i forhold til antall

deltakere og de oppgavene de til daglig må håndtere. Som bedrift samarbeider Vev—AI-Plast AS

jevnlig med søskenbedriftene i regionen.

Styret i Vev-Al-Plast AS stiller seg derfor undrende til utvalgets forslag, og vi stiller spørsmål om

utvalget har tatt tilstrekkelig hensyn til kompleksiteten og de store variasjonene som finnes innenfor

attførings- og vekstbedriftene i regionen. Styret opplever også at utvalget ikke har  gått  inn i en

grundig vurdering av hva som egentlig ligger bak de nye utfordringene bransjen står ovenfor.

Er det nasjonale vedtak som ligger bak problemene som skapes i bransjen, eller er det andre forhold

som spiller inn?

Endringer i rammeverket rundt attføringsoppgavene og mulig tapping av bedriftene for kom petanse

på det administrative området vil kunne føre til vanskelige driftsbetingelser for det enkelte selskap.

For kommuner, fylkeskommune og andre eierne er det store verdier som blir satt i spill, og

potensielle tap dersom disse bed riftene ikke skulle klare sine forpliktelser.

Det største tapet blir det allikevel våre deltakere som må bære, da de mister sitt lokale daglige

arbeidstilbud. Vev—Al-Plast AS er etablert, og har sitt fundament som et tilbud til personer i

samfunnet som behøver bistand og hjelp over kortere eller lengre tid. Firmaet er ikke ment som eller

har ambisjoner om, å genererestore overskudd. Bedriftens overskudd skal gå til å vedlikeholde

bedriften og utvikle attføringstilbudet til beste for brukerne. Vår samfunnsoppgave er å ta vare på og

hjelpe mennesker som har vanskeligheter med å integreres i det øvrige arbeidslivet.

F rstvret ,

ft ,.)- J KJ" %

Terj ' Stabæk

styreleder

Post- og besøksadresse: Tlf: 75 69 40 20

Vev-Al-Plast AS post@vap.no

Øvermoan 11 ] Fiskevågmoen Industrioråde www.vap.no
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SR-SAK 09/19  VIDERE ARBEID I SAK OM AFT- OG VTA-
BEDRIFTER I SALTEN 

 

Innledning 
Dette er en oppfølging av Styre-sak 61/18 hvor følgende enstemmige vedtak ble gjort: 

 

1. Rapport med forslag til felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten 
sendes til AFT- og VTA-bedriftene v/direktør og styreleder, for innspill.  

 
2. Styret ber om at helheten i rapporten vurderes, samt at bedriftene vurderer de 

konkrete anbefalingene som framkommer i rapporten. Det bes om forslag til hvordan 
man kan jobbe videre med de gitte anbefalingene. 

 
3. Innspillsfrist settes til utgangen av 2018. 

 
4. Ny sak legges fram i regionrådets møte den 14. februar 2019. 

 

Følgende bedrifter har sendt innspill til saken: 

- Bopro AS 

- Gildeskål Vekst AS 

- Meløy Arbeidstreningssenter AS 

- Steigen Vekst AS 

- Vev-Al-Plast (innspillet er kommet etter at saksframlegget er utarbeidet) 

 

Innspillene følger vedlagt. 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i omleggingen av den statlige arbeidsmarkedspolitikken som har gitt 

økonomiske utslag og andre utfordringer for AFT- og VTA-bedriftene i Salten, tok 

rådmannsgruppa i juni 2017 et initiativ gjennom brev til ordførerne i Salten, hvor de foreslo å 

nedsette en interkommunal arbeidsgruppe som kan vurdere situasjonen og utrede mulig 

framtidige løsninger for virksomhetene.  Dette medførte at det ble nedsatt en arbeidsgruppe 

med representanter fra virksomhetene og kommunene. Wenche Skarheim, varaordfører i 

Saltdal kommune, ledet arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsgruppen la frem sin anbefaling til videre arbeid i regionrådets møte den 31. mai 2018. 

Arbeidsgruppen hadde følgende mandat; 

1. Avklare det aktuelle utfordringsbildet ift AFT og VTA plasser for arbeidsmarkeds- og 

vekstbedriftene i Salten. Herunder: 

i. Utvikling ift konkurranseutsetting av disse tiltakene 

ii. Endringer i NAV-systemet 

iii. Rammebetingelser for AFT- og VTA-bedrifter 

iv. Utfordringer ift organisering 

v. Utvikling av bedriftene 
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2. Lage en oversikt over eksisterende AFT- og VTA-bedrifter i Salten. Oversikten bør 

inneholde utfordringer ift rammebetingelser, organisering, innhold i virksomhetene og 

utviklingsplaner og muligheter for videreutvikling av de lokale tilbudene. 

3. Skissere tiltak for regional samhandling. Herunder: 

i. Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

ii. Samordna opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

iii. Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av lokal 

arbeidsmarkeds- og velferdsproduksjon, herunder å se på muligheter 

ift: 

1. Kompetanseutvikling  

2. Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 

 

Regionrådet behandlet rapport fra arbeidsgruppen for AFT- og VTA-bedrifter i Salten i 
regionrådets møte den 31. mai 2018. Følgende vedtak ble gjort i SR-sak 18/18: 

1. Salten Regionråd er tilfreds med arbeidet som er gjort av arbeidsgruppen for felles 
gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten, og tar rapporten til etterretning. 

2. Salten Regionråd ber Arbeidsutvalget å ta stilling til hvordan man kan jobbe videre 
med de anbefalinger som framkommer i rapporten, og ber om at det legges fram en 
ny sak i løpet av høsten 2018. 

3. Salten Regionråd ønsker at Arbeidsutvalget også legger vekt på et helhetlig 
oppfølgingstilbud til ungdom, der en har samtidighet i behandling og arbeidstrening. 

 

 

Beskrivelse 

Arbeidsgruppen gav følgende anbefalinger til regionrådet;  

 

Forslag til regional samhandling: 

 

Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

1) Regionrådet bør diskutere hvordan man kan jobbe politisk for å påvirke at 

rammebetingelsene for AFT- og VTA-bedrifter bidrar til en bærekraftig utvikling av 

bedriftene 

 

Samordnet opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

2) Det må innledes en dialog mellom bedriftene, kommunene som eiere og NAV 

Nordland, for å avklare forventingene dem i mellom. Ut fra dette kan man bidra til å 

forbedre samarbeidet mellom NAV og bedriftene, og finne løsninger for bedre 

kommunikasjon, som igjen kan kommuniseres opp mot statlige myndigheter. 

3) Det bør innledes en dialog om hvordan man kan følge opp ungdom i et mer helhetlig 

perspektiv. Dette er en brukergruppe som krever en mer helhetlig oppfølging, som 

går på elementære ting som mat, søvn, sosialt samvær og innarbeidelse av normal 

døgnrytme. For at denne gruppen skal lykkes i arbeidslivet kreves det en samtidighet 

i oppfølging både på arbeidsplassen og før/etter jobb. 
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Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av lokal arbeidsmarkeds- og 

velferdsproduksjon, herunder muligheter i forhold til; 

 

1) Kompetanseutvikling  

a. Formalisere et samarbeid omkring godkjennings- og sertifiseringsprosesser i 

bedriftene. Gjerne i et tett samarbeid med NAV. 

b. Formalisere et samarbeid omkring attføringskompetanse – der en på en bedre 

måte kan utnytte kompetansen bedriftene seg i mellom i Salten. 

c. Samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor 

i. attføringskompetanse 

ii. forretningskompetanse 

iii. ledelseskompetanse  

 

2) Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 

a. Det anbefales å utrede etablering av et felles administrasjonsselskap i Salten 

for AFT- og VTA-bedrifter, herunder  

i. en felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem, 

regnskapssystem og IT-system.  

ii. forslag til organisering og finansiering av et slikt selskap, samt valg av 

selskapsmodell, må være en del av utredningen. 

b. Det anbefales at kommuner med egne vekstbedrifter engasjerer seg i 

prosjektet «Inkluderende kommune» som gjennomføres i regi av 

arbeidsgiverorganisasjonen ASVL på landsbasis. Prosjektet er fremtidsrettet 

og kan bidra til å øke samhandlingen mellom VTA-bedrift og kommune. 

 

 

Oppsummering av tilbakemeldinger 

Følgende bedrifter har sendt tilbakemeldinger til saken: 

- Bopro AS 

- Gildeskål Vekst AS 

- Meløy Arbeidstreningssenter AS 

- Steigen Vekst AS 

- Vev-Al-Plast (innspillet er kommet etter at saksframlegget er utarbeidet) 

 

 

Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

 

Bopro mener: 

«Når det gjelder påvirkning av statlige myndigheter i viktige arbeidspolitiske saker, vil våre 

arbeidsgiverorganisasjoner, ASVL og Arbeid og Inkludering, være de naturlige og riktige 

instanser til å utføre dette påvirkningsarbeidet. Organisasjonene kjenner sine 

medlemsbedrifter, er dyktige på fag og strategi, og nyter stor respekt hos statlige 

myndigheter. Begge har vist evne og vilje til samarbeid når det gjelder saker som angår 

begge organisasjonene.» 

 

Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst har ikke kommet med 

eksplisitte tilbakemeldinger på dette punktet. 
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Samordnet opptreden overfor NAV Nordland 

 

Bopro mener: 

«Bopro har i alle år hatt en god dialog med NA lokalt. Når det gjelder forholdet til NAV 

Nordland har vekstbedriftene i Nordland etter hvert utviklet en dialog som en mener er nyttig 

for begge parter. Denne kontakten mener en blir godt ivaretatt gjennom de fellesmøter og 

den kontakt vekstbedriftene har med etaten. 

 

Når det gjelder oppfølging av tiltaksdeltakerne i et mer helhetlig perspektiv, er dette et viktig 

fokusområde. I Bopro søkes dette løst gjennom dialog rundt den enkelte og opp mot 

hjelpeapparatet, pårørende osv.» 

 

Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst har ikke kommet med 

eksplisitte tilbakemeldinger på dette punktet. 

 

Kompetanseutvikling 

 

Bopro mener: 

«Bopro samarbeider gjerne med NAV og med andre bedrifter i Salten for å dele våre 

erfaringer med sertifiseringsprosessen innenfor kvalitetsnormen ISO 9001. Også innenfor 

området kompetanseutvikling er Bopro positiv til samarbeid med andre når dette vurderes 

som hensiktsmessig.» 

 

Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst stiller seg positiv til 

samarbeid bedriftene seg i mellom. Med god dialog mellom bedriftene vil det alltid være 

mulig å finne samarbeidsformer. Eksempel på samarbeid er blant annet at Meløy 

Arbeidstreningssenter leier ut attføringskompetanse til Gildeskål Vekst, og at Steigen Vekst 

leier ut en personal- og attføringskonsulent til Hamarøy Vekst. 

 

Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 

 

Bopro mener: 

«Bopro vil anbefale at kommunene ivaretar sitt lokale eierskap gjennom en mer bevisst 

inkludering av arbeidsmarkedsbedriftene i forhold til kjøp av varer og tjenester. 

 

Bopro mener også at det er viktig og riktig at de små bedriftene får muligheter til å utvikle seg 

i forhold til sitt lokale miljø. Vedrørende bedriftenes behov for tilegning av kompetanse, vil 

Bopro anbefale samarbeidsmodellen i stedet for å satse på et sentralisert 

administrasjonsselskap. Utvikling av samarbeidsformer der det åpnes for kjøp av tjenester 

hos hverandre, kan være en bedre løsning.» 

 

Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst ønsker ingen sentralisering 

av administrativt arbeid tillagt et sentralisert administrasjonsselskap. Viktigheten av lokal 

forvaltning og lokal verdiskaping rundt den enkelte VTA-ansatte er tungtveiende, og 

understrekes som svært viktig. 

 

Alle fire bedriftene deltar i prosjektet «Inkluderende kommune» og har god erfaring med 

dette. Bedriftene understreker viktigheten av dialog med egen kommune om mulige 

fremtidige arbeidsoppgaver som selskapene kan utføre for kommunene som eiere. 



SR-sak 09/19   Side: 5 av 6  

Arkiv: websak_fauske_office2pdf_201731            Utskriftsdato: 26.02.19Sign: ad  

Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst presiserer i sine 

tilbakemeldinger at det ligger store forskjeller i en Arbeids- og inkluderingsbedrift vs en 

Vekstbedrift. Hovedforskjellen er at vekstbedriftene primært jobber med tiltakene VTA og 

AFT som ikke er anbudsutsatte tiltak, mens målet for inkluderingsbedriftene er å vinne flest 

mulig anbud og på den måten være store slagkraftige bedrifter. 

 

 

Vurdering 

Arbeidsgruppen la i mai 2018 fram en rapport med sin anbefaling for videre arbeid for AFT- 

og VTA-bedriftene i Salten. I rapporten gis det konkrete anbefalinger innenfor ulike områder 

som i dag er utfordrende for AFT- og VTA-bedriftene, og som igjen gir utfordringer til 

kommunene som eiere av disse bedriftene.  

 

Rapporten har nå vært på innspillsrunde hos AFT- og VTA-bedriftene, og 4 av 11 bedrifter 

har gitt tilbakemelding på rapporten. Innspillene / tilbakemeldingene er oppsummert i saken 

og følger også vedlagt. 

 

Innspillene kan oppsummeres i følgende punkter: 

- Arbeidsgiverorganisasjonene ASVL og Arbeid og Inkludering spiller en svært sentral 

rolle i påvirkningsarbeid opp mot sentrale myndigheter. Organisasjonene kjenner sine 

medlemsbedrifter, er dyktige på fag og strategi, og nyter stor respekt hos statlige 

myndigheter. 

- Dialogen mellom vekstbedriftene og NAV lokalt er god. Når det gjelder forholdet til 

NAV Nordland har vekstbedriftene i Nordland etter hvert utviklet en dialog som er 

nyttig for begge parter. 

- Bedriftene har fokus på oppfølging av tiltaksdeltakerne i et helhetlig perspektiv 

gjennom dialog rundt den enkelte deltaker og opp mot hjelpeapparatet, pårørende 

osv. 

- Vekstbedriftene er positive til samarbeid bedriftene i mellom og omkring 

kompetanseutvikling. Eksempel på dette er blant annet at Meløy 

Arbeidstreningssenter leier ut attføringskompetanse til Gildeskål Vekst, og at Steigen 

Vekst leier ut en personal- og attføringskonsulent til Hamarøy Vekst. 

- Ingen av bedriftene ønsker et sentralisert administrasjonsselskap, men heller at man 

utvikler samarbeidsformer der det åpnes for kjøp av tjenester hos hverandre. 

Viktigheten av lokal forvaltning og lokal verdiskaping understrekes. 

- Alle fire bedriftene deltar i prosjektet «Inkluderende kommune og har svært god 

erfaring med dette. Bedriftene understreker viktigheten av dialog med egen kommune 

om mulig fremtidige arbeidsoppgaver som selskapene kan utføre for kommunene 

som eiere. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 25. januar 2019 under Styre-sak 05/19 og legger den frem for 
regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 

1. Salten Regionråd tar innspillene fra bedriftene til etterretning. 

2. Rapporten og innspillene fra bedriftene oversendes til kommunene som en 

orienteringssak.  

3. Salten Regionråd oppfordrer kommunene til å jobbe videre med saken opp mot sine 

lokale bedrifter. 

4. Saken avsluttes fra Salten Regionråd sin side. 

 

 

Bodø, den 26.02.19 

 

 

Kjersti Bye Pedersen   

daglig leder   

 

 

Trykt vedlegg: 

Rapport med anbefalinger 

Innspill fra AFT- og VTA-bedrifter 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 14. februar 2019  
 
Sak: SR-sak 10/19 
 Retningslinjer for styrets arbeid opp mot IRIS-fondet 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd tar til etterretning representantskapet i Iris Salten IKS sitt vedtak i 
Sak 18/13 vedrørende endring av retningslinjer for Iris-fondet. 

2. Saltenstrategiene legges til grunn for de prioriteringer som gjøres i forhold til tildeling 
fra fondet. Prosjekter / satsinger som prioriteres skal ha et utviklingsperspektiv og 
komme alle kommunene til gode 

3. Frist for å komme med innspill til styret fra kommunene settes til 1. april. 

 



Fra: regionradet <regionradet@salten.no> 
Sendt: fredag 15. februar 2019 11.26 
Til: Hamarøy kommune (postmottak@hamaroy.kommune.no); Postmottak; 

Beiarn kommune (post@beiarn.kommune.no); Sørfold kommune 
(post@sorfold.kommune.no); postmottak@rodoy.kommune.no; Saltdal 
kommune (postmottak@saltdal.kommune.no); Postmottak Bodø Kommune; 
Steigen kommune (postmottak@steigen.kommune.no); Meløy kommune 
(postmottak@meloy.kommune.no); Gildeskål kommune 
(postmottak@gildeskal.kommune.no) 

Kopi: Kjersti Bye Pedersen; Petter J. Pedersen  
Emne: Vedtak SR-sak 10/19 - Retningslinjer for styrets arbeid opp mot IRIS-fondet 
Vedlegg: SR-sak 1019 - Vedtak - Retningslinjer for styrets arbeid opp mot IRIS-

fondet.pdf 
 
Til kommunene 
Vedlagt følger særutskrift av vedtak i SR-sak 10/19 vedrørende retningslinjer for styrets arbeid opp mot 
IRIS-fondet. 
 
Vi ber kommunene merke seg at fristen for å komme med innspill til styret er satt til 1. april. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Salten Regionråd 
sekretariatet 
 

 
Tlf.: 75 54 86 00  
Besøksadr.: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø  
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø 
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Orienteringssak stormskader "Strandpromenaden" og flytebrygge 
 
 
Vedlegg: 
20.02.2019 Skisse flytebrygge 1404492 
20.02.2019 ROV Rapport flytekai Fauske 1404493 

 
 
Sammendrag: 
Fauske har vært rammet av 2 uværsperioder i den seneste tid. Dette har medført skader på 
flytebryggen, samt også i det seneste uværet også på «Strandpromenaden». 
Det er meldt inn som forsikringssak til KLP i 2 vendinger, senest på grunn av skadene på 
«Strandpromenaden». 
 
Saksopplysninger: 
Flytebryggen i Fauske sentrum, som ble lagt utenfor kaien i 2011, ble skadet ganske mye i det 
første uværet den 11 januar, og måtte nå også tilleggsikres den 16 februar 2019. Den måtte 
sikres umiddelbart da det var fare for at den skulle slite seg og da komme i ukontrollert drift. 
Firma som tilfeldigvis var i området, Midtnorsk kystservice as, ble hastetilkalt for å sikre 
flytebrygga.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Flytebryggen er nå sikret, og KLP skal nå ta ny takst for å få en konkret handlingsplan for 
utbedring av denne. Den blir også vendt utover i fjorden for å sikre at de fremherskende 
vindretninger som skaper bølger, blir fanget naturlig opp ved at den ikke blir utsatt for unaturlige 
bevegelser som kan skade denne ytterligere ved senere stormer. I tillegg blir den ytterligere 
sikret med flere fotanker som skal grave seg ned i mudderet og låse plasseringen mot været på 
en bedre måte. 
 
Det er hittil brukt ca 200.000,- på sikring og berging av flytebrygga, noe mer vil tilkomme i 
forhold befaring og rapport til «Strandpromenaden», men dette er kostnader som vil bli 
oversendt KLP forsikring. 
Omfanget av skadene på «Strandpromenaden» vil bli klarere etter at takstmann har hatt 
befaring den 4 mars 2019. Muntlig orientering vil komme i Formannskapet hvis overslaget er 
ankommet. 
 
Hvis skaden blir godkjent av KLP som naturskade er egenandel KLP 50.000,- hver skade, totalt 
for begge skadene 100.000,- 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 





Rapport  
 

Inspeksjon av flytebryggeanlegget ved kommunekaia på 
Fauske.   
Rapport etter ROV filming: 

Fortøyninger er dratt etter og er slakk på alle fortøynings punkt på flytekaia. 

Det er tydelig preg av at lodd har blitt dradd langs hav bunnen etter belastning av stormen som var i 
januar.  Er (ny vendt mudder og leire) etter der lodde har blitt dradd.  

Fortøyningene henger rett ned på enkelte punkt.  

Fortøyninger mot land: 

A1. veldig slakk og loddene er dratt etter. 

A2. veldig slakk og loddene er dratt etter. 

A3. veldig slakk og loddene er dratt etter. 

A4. veldig slakk og loddene er dratt etter. 

Fortøyninger ut mot Fjord: 

B1. kjetting henger rett ned på bunn og lodd er dradd etter. 

B2. veldig slakk og loddene er dratt etter. 

B3. kjetting henger rett ned på bunn og lodd er dradd etter. 

B4. veldig slakk og loddene er dratt etter. 

 

Legger ved filmer og Skisse av hvordan dette er fortøyd originalt. 

 

AMRON 

Midt Norsk Kystservice A/S  

Øyvind Bekkavik 
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015/19 Formannskap 19.03.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Informasjonssak bygninger Sandnes industriområde - Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
· Kommunestyret ber Rådmannen iverksette miljø- og tilstandsvurdering av 

transportveger og de mest kritiske bygningsdeler som beskrevet. 
· Kommunestyret ber Rådmannen, basert på ovennevnte rapport, å komme med en 

prioritert liste med estimert kostnadsomfang for riving og sanering. 
· Finansiering: Kostnader er estimert til 300 – 500.000,-. Kostnaden budsjettreguleres 

og tas med i Økonomimelding 1, 2019. 
 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har tidligere overtatt bygningene som var etter gruvedriften i Sulitjelma. 
Produksjonen ble som kjent nedlagt i 1991, og etter det er forfallet kommet til et punkt der det er 
tvingende nødvendig å i alle fall sikre at Fauske kommune ikke kommer i en situasjon ved at 
bygningsdeler/konstruksjoner kan falle ned over areal der det kan være både person- og biltrafikk. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Det er særlig noen av bygningen som utgjør fare for dette. Flotasjonsbygget med siloer, der utvendige 
bygningsdeler/rekkverk er råteskadd og begynner å ramle ned, deler løsner fra transportveger som går 
over fylkesveg og kommunal veg, samt et transportbånd som går fra Flotasjonen og til lokstallen.  
Disse transportvegene er innkledde der bygningsdeler begynner å falle av (plater osv), og inneholder 
transportbånd, der det også er avfall etter tidligere produksjon som ligger under båndene. Dette er 
masser som er spesialavfall ved fjerning. Vi vet ingenting om bæreevnen på disse overbygde 
konstruksjonene. 
 
I tillegg er det deler av taket på Flotasjonen som stadig løsner i uvær, og faller ned rundt om på 
området. 
Det er også klart at Fauske kommune stadig har vært, og er, utsatt for innbrudd i Flotasjonsbygget 
spesielt. Dette er jevnlig kontrollert og reparert, men likevel skjer innbrudd med jevne og ujevne 
mellomrom. 
Disse byggene (Flotasjonen, Råmalmsiloer og Knuseriet) fremstår som veldig farlige å bevege seg i, her 
er ikke lys, og det er mye spisse gjenstander som ligger over alt som kan gi skader ved ferdsel. Det er 
også klart at bygningsdeler i stål (særlig trapper) fremstår som ekstremt utsatt for korrosjon. 



Her snakker vi om delvis usikrede trapper i 7 til 8 etasjer, usikrede luker og hull mellom dekker, der 
høyder på 10 – 15 meter gjør at et fall vil være tragisk og sannsynlig med dødelig utfall.  
Fauske kommune har sendt en henvendelse til Miljødirektoratet for å undersøke muligheter for støtte, 
samt hvilke andre tilskuddsmuligheter som kan foreligge fra andre aktører. Denne er ikke besvart i 
skrivende stund. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er ingen tvil om at byggene som i hovedsak har stått uten aktivitet siden 1991, nå er begynt å 
komme i en kritisk forfatning, og det er viktig å kunne få et klarere bilde av konkret tilstand. Det 
fremstår som en nødvendighet å kunne lage en plan for, og rive, de mest utsatte og usikre delene av 
disse byggene. 
 

· For å kunne danne seg et bilde av tilstand på særlige transportvegene, anbefales det å få 
gjennomført en tilstandskontroll/miljøkartlegging, slik at det er mulig å få en oversikt over de 
mest nødvendige tiltakene som må gjøres rent sikkerhetsmessig for å hindre uønskede 
hendelser. Dette gjelder både sikring av byggene samt å kunne legge en plan for riving av 
disse. 

· På bakgrunn av en rapport  kunne lage en prioriteringsliste for hvordan tiltak kan gjøres, 
mulige saneringsmetoder, samt undersøke eventuelle tilskuddsmuligheter for saneringstiltak 
av denne kategori. 

· Undersøke muligheter for å kunne inngå et samarbeid med Nye Sulitjelma Gruber i forhold til 
sikring av bygget for eventuell fremtidig drift. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om støtte til ny industrivirksomhet i Lomibygget Sulitjelma 
- Arctic Sapphire 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det innvilges støtte på kr 350.000 fra næringsfondet til utvikling av safirglassproduksjon i 
Sulitjelma 

 
Støtten skal gå til etablering i Sulitjelma. 
 
Støtten bortfaller hvis produksjonen blir lagt til et annet sted. 
 

Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 
nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 200 000 euro i en periode på 
tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om 
eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt 
inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro. 
 

 
Vedlegg: 
11.03.2019 Søknad om støtte til Arctic Sapphire_12.02.2019 1406019 

11.03.2019 Budsjett_utvikling Arctic Sapphire 1406020 
 
Sammendrag: 
Arctic Sapphire søker Fauske kommune om støtte på kr 500.000 til utvikling av et selskap med formål å 
drive produksjon av safirglass i det gamle industribygget, Lomibygget på Sandnes i Sulitjelma. 
 
Arctic Sapphire er et nystartet selskap med norske eiere. 
  
Produksjon av safirglass er energikrevende. Sulitjelma med stort kraftoverskudd egner seg godt til en slik 
type industri. Produksjonen trenger også store vannmengder til kjøling. 
 
Arctic Sapphire har planer om å starte opp med en produksjon som vil gi ca 30 arbeidsplasser. Selskapet 
ser for seg utvidelse av produksjonen om den blir vellykket, noe som vil generere flere arbeidsplasser. 
 
 
Saksopplysninger: 
Eierne av selskapet Arctic Sapphire har sitt utspring i solselskapet Norwegian Crystals med fabrikk i 
Glomfjord. Det har vært naturlig å legge den nye fabrikken for produksjon av safirglass til Glomfjord da 
produksjonen til disse to fabrikkene kan sammenliknes. Produksjonslokaler og energi er også tilstede for 



etablering av ny fabrikk i Glomfjord.  
 
Grunnen til at Sulitjelma blir vurdert er at der finnes lokaler som er veldig godt egnet, det er rikelig med 
kraft og vann til denne type energikrevende.  
 
Hansol kontaktet Norwegian Crystals (NCR) høsten 2018 for et mulig samarbeid på safirglass i Norge. 
NCR ønsket ikke å engasjere seg i annen virksomhet og hadde nok med å overleve som solselskap. Noen 
av lederne i NCR ønsket å følge opp prosjektet selv om NCR som selskap takket nei. 
 
Arctic Sapphire har inngått en intensjonsavtale med Hansol Ltd med målsetting om å starte produksjon 
av safirglass i Sulitjelma.  
 
Hansol er et koreansk konglomerat innen papir, materialer og teknologi. De ble utskilt fra Samsung i 
1991, men familien bak Hansol og Samsung er fortsatt hovedeiere i selskapet. 
 
Hansol er en av de største produsentene av safirglass i verden. Produksjon av safirglass går hovedsakelig 
til LED belysning som er en virksomhet i sterk vekst. 
 
 
Hansol vurderer Norge som et velegnet sted for produksjon av safirglass av følgende grunner: 
 

· Safirglassproduksjon er energikrevende og elektrisitet er dyrt i Korea 
· Safirglass er en kritisk innsatsfaktor i LED og en del av det grønne skiftet. Norge tilbyr ren kraft 

og derfor er muligheten for ekstremt lavt CO2 avtrykk tilstede  
· Prosessen krever mye kjølevann. Norge blir vurdert til et sted hvor kjølevann kan leveres i 

ubegrensede mengder 
· Norge blir sett på som et land med god kompetanse på halvledermaterialer og teknologi 

 

Organisering av oppstarten: 
· Arctic Sapphire og Hansol etablerer et Joint Venture selskap hvor Hansol skal eie 40 % 

gjennom tinginnskudd, dvs brukte produksjonsovner som overføres fra Korea   
· Avtaler som skal styre premissene for oppstarten og en felles forståelse (letter of intent) er 

ferdigforhandlet 
· Hansol kjøper produktene som blir produsert til fast pris i 3 år 

 
 
Tidplan, bemanning og inntjening 

· 6 måneder på å klargjøre fabrikken for å ta imot safirovnene fra Korea 
· Planlegger full produksjonskapasitet fra første kvartal 2020 
· Produksjon med 82 ovner (fase 1) krever en bemanning på ca 30 personer 
· Omsetning på ca 60 M NOK med resultat før renter, skatt og avskrivninger (EBITDA) på ca 21 % 

  
 
Budsjett for utvikling av selskapet 
 

Budsjettposter Antall Enhetspris NOK Budsjett NOK 
2 turer til Korea for opplæring  2 pers/ 2 turer 30.000 /tur 120.000 



Rådgivning, forprosjektering, 
budsjettering  

160 timer 1.400 224.000 

Juridisk bistand 30 timer 3.500 105.000 
Rådgivning søknader 70 timer 1.600 112.000 
Reiser, møter med kommune, 
virkemiddelapparat, finansiering, 
mulige investorer etc 

3 pers/ 3 turer 5.000 45.000 

ISE, analyse energikapasitet   200.000 
Uforutsett, diverse   151.500 
Total   957.500 

 
 
Konklusjon og anbefaling 
Sulitjelma ligger slik til at ny etablering må klare å utnytte de fordeler stedet har. Det kan være reiseliv, 
mineraler, tomme industrilokaler eller vannkraft. Arctic Sapphire vil først og fremst ta i bruk 
overskuddskrafta som produseres i Sulitjelma og tomme industrilokaler. Når så en av initiativdeltagerne 
er fra Sulitjelma og har god kjennskap og erfaring med en slik type industri, tror rådmann at prosjektet 
til Arctic Sapphire kan bli en realitet.   
 
Produktet som er tenkt produsert er safirglass, en kritisk innsatsfaktor i LED og produktet vil være et 
bidrag til det grønne skiftet. Dette gjør det til en attraktiv industri og med utsikter til mange 
arbeidsplasser anbefaler rådmann at støtte til utvikling av bedriften i Sulitjelma på kr 350.000 som tas 
fra næringsfondet. 
 
Forutsetning for å gi støtte er at Arctic Sapphire utvikler muligheten for å produsere safirglass i 
Sulitjelma.  
 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 
1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 200 000 euro i en periode på tre 
regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 
euro. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 







BUDSJETT UTVIKLING AV ARCTIC SAPPHIRE

ID Budsjettposter Antall enhetspris Budsjett

1.0 2 turer til Korea for å lære alt om utstyr og 
støttesystemer og bli enig med Hansol om avtalene.

2 pers/
2turer

30.000/tur 120 000          

2.0
Rådgivende ingeniører; hjelp til forprosjektering, 
budsjettering av støttesystemer og installasjon av 
utstyr

160 t 1400 224 000          

3.0 Juridisk bistand til kontrakter 30 t 3500 105 000          

4.0
Rådgivning og hjelp til søknader og Business Case

70 t 1600 112 000          

5.0 Reiser for møter med kommune, virkemiddelapparat,  
finansiering, mulige investorer etc

3 pers/
3 reiser

5000 45 000            

6.0 ISE analyse av energikapasitet 200 000          
7.0 Uforutsett, diverse 151 500          

TOTAL 957 500          



Comment
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Sak nr.   Dato 
017/19 Formannskap 19.03.2019 

 
 
TV-aksjonen NRK Care Norge 2019 - Bevilgning til kommunekomite 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp.konto 1470-1020-1001 til 
kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK Care Norge 2019. 
 

 
Sammendrag: 
Årets TV-aksjon NRK er tildelt Care Norge. 
 
Målet til Care Norge og aksjonen «På egne ben» er å gi minst 400.000 kvinner i noen av verdens mest 
sårbare områder mulighet til å oppfylle sin rett til å stå på egne ben gjennom tre satsningsområder: 
 

· Økonomisk frihet – hennes penger, hennes muligheter 
· Å eie sin egen kropp – hennes kropp, hennes valg 
· Å ha en stemme som betyr noe – hennes drømmer, hennes stemme. 

 
 
Rådmannen ønsker å engasje, som i fjor, en organinisasjon til å påta seg arbeidet som kommunekomite.  
  
Som tidligere år er det behov for bevilgning til komiteens arbeid.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
018/19 Formannskap 19.03.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Søknad om fritak fra politiske verv - Valter Jacobsen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Valter Jacobsen innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 28. mars 2019. 
 
2. Som nytt 8. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2,følgende 
opp: 

· Erling Johan Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som nytt medlem i oppvekst- og 
kulturutvalget: 

· ……………………………………. 

 
5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget for 
Vestmyra barnehage: 

· ……………………………………. 

 
6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget for 
Vestmyra skole: 

· ……………………………………. 

 
7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i komite for 
kulturprisen: 

· ……………………………………. 

 
8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant til styret i Fauske 
Frivillingsentral: 

· ……………………………………. 

 
 
Vedlegg: 



14.02.2019 Søknad om fritak fra politiske verv 1404131 

14.02.2019 Oversikt over verv - Valter Jacobsen 1404132 
 
Sammendrag: 
Valter Jacobsen har søkt om fritak fra politiske verv grunnet flytting ut av kommunen. 
 
Etter kommunelovens § 15 første ledd trer den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, endelig ut av dette. Hvis vedkommende flytter tilbake innen 2 år, har han rett og plikt til å 
tre inn i vervene igjen. 
 
Valter Jacobsen er 1. varamedlem for AP i kommunestyret, fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget, 
vararepresentant i samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage, vararepresentant i samarbeidsutvalget 
for Vestmyra skole, varamedlem i komite for kulturprisen og vararepresentant til styret i Fauske 
Frivillighetssentral. 
 
Etter kommuneloven § 16 tredje ledd skal det, med unntak av kommunestyret, velges nytt medlem selv 
om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Valter Jacobsen <valter@sbnett.no> 
Sendt: 18. januar 2019 09:12 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Søknad om fritak fra politiske verv 
 

Jeg søker om fritak fra mine politiske verv, da jeg har flyttet til Bodø gjeldende fra 16.01.2019 

 

Mvh Valter Jacobsen 

--  

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

Mvh Valter Jacobsen 

Mob: +47 901 16 192 

E-post: valter@sbnett.no 

mailto:valter@sbnett.no


Oversikt over verv – Valter Jacobsen 

 

OPPVEKST OG KULTURUTVALG 

Som medlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende 

valgt: 

1. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske   (FL) LEDER 

2. Gro Anita Olsen, Oppigardvn. 8, 8200 Fauske    (FL) NESTLEDER 

3. Torill Hagen Fossum, Kosmovn. 59, 8215 Valnesfjord  (FL) 

4. Arnt Pedersen, Kopparvn. 2, 8208 Fauske    (H) 

5. Valter Jacobsen, Myrvn. 21, 8206 Fauske    (AP) 

 

Som varamedlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2015 – 2019 ble 

følgende valgt: 

Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 

1. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma   (FL) 

2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkvn. 17, 8215 Valnesfjord  (FL) 

3. Ørjan Olsen, Sisikvn. 19 D, 8207 Fauske    (SV) 

4. Anne Helene Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske   (R) 

5. Kjellaug Marie Strøm, Liavn. 10 B, 8210 Fauske   (FL) 

 

Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 

1. Hilde Nystad, Postboks 12, 8201 Fauske    (V) 

2. Audun K. Jonassen, Høgstvn. 8, 8200 Fauske    (KRF) 

3. Marianne Tverå, Balmigt. 13, 8208 Fauske    (H) 

 

Vara for medlem 5 (AP): 

1. Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 Fauske (AP) 

2. Victoria Stenvold, Måkevn. 7, 8207 Fauske   (AP) 

Madeleine Johnsen Holmvik, Storgaten 105 C, 8200 Fauske (AP)  (Fritak) 

3. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord  (AP) 
 

 

RERPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE I SKOLENE OG 

BARNEHAGENE FOR PERIODEN 2015 - 2019  

1. Samarbeidsutvalgene i Fauske kommune får følgende sammensetning for skoler: 

 To representanter for elevene 

 To representanter for pedagogisk personale 

 En representant for andre ansatte 

 To representanter for foreldrene 

 To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 

2. Samarbeidsutvalg i barnehagene får følgende sammensetning: 

 To representanter for de ansatte 

 To representanter for foreldrene 

 To representanter for eier (styrer + politisk oppnevnt representant) 

 

3. Samarbeidsutvalget på fremmespråkundervisningen får følgende sammensetning: 



 To representanter for de voksne elevene 

 To representanter for de ansatte 

 To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 

4. Følgende politiske representanter og vararepresentanter for eier oppnevnes: 

 

Erikstad skole:  

 Representant: Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske   (SV) 

 Vararepresentant: Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 13, 8206 Fauske  (AP) 

 

Erikstad barnehage:  

 Representant: Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske   (SV) 

 Vararepresentant: Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 13, 8206 Fauske  (AP) 

 

Finneid skole: 

 Representant: Gry Janne Rugås, Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske   (FL) 

 Vararepresentant: Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31A, 8210 Fauske (AP) 

 

Hauan skole: 

 Representant: Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske   (R) 

 Vararepresentant: Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske  (FL) 

 

Hauan barnehage: 

 Representant: Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske   (R) 

 Vararepresentant: Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske  (FL) 

 

Sulitjelma skole: 

 Representant: Arnt Håkon Nordkil, Lyngvn. 26, 8209 Fauske   (SV) 

 Vararepresentant: Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19B, 8230 Sulitjelma (AP) 

 

Sulitjelma barnehage: 

 Representant: Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230    (AP) 

 Vararepresentant: Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma  (FL) 

 

Valnesfjord skole: 

 Representant: Torill Hagen Fossum, Kosmovn. 59, 8215 Valnefjord  (FL) 

 Vararepresentant: Jens Kyed, Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord          (KRF) 

 

Valnesfjord barnehage: 

 Representant: Torill Hagen Fossum, Kosmovn. 59, 8215 Valnefjord    (FL) 

 Vararepresentant: John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord   (AP) 

 

Vestmyra barnehage: 

 Representant: Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma  (FL) 

 Vararepresentant: Valter Jacobsen, Myrvn. 21, 8206 Fauske   (AP) 

 

Vestmyra skole: 

 Representant: Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma  (FL) 

 Vararepresentant: Valter Jacobsen, Myrvn. 21, 8206 Fauske   (AP) 



 

Voksenpedagogisk senter: 

 Representant: Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske   (FL) 

 Vararepresentant: Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske  (FL) 
 

 

MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER  TIL KOMITE FOR KULTURPRISEN 

FOR PERIODEN 2015 - 2019  

Som medlemmer til komite for kulturprisen for perioden 2015 - 2019 ble følgende valgt: 

1. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske (leder) 

2. Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske 

3. Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 Fauske 

 

Som varamedlemmer til komite for kulturprisen for perioden 2015 - 2019 ble følgende valgt: 

For medlem 1 – 2: 

1. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

2. Torill Hagen Fossum, Kosmovn. 59, 8215 Valnesfjord 

 

For medlem 3: 

1. Valter Jacobsen, Myrvn. 21, 8206 Fauske 
 

 

REPRESENTANTER MED VARAREPRESENTANTER TIL STYRET I FAUSKE 

FRIVILLIGSENTRAL FOR PERIODEN 2015 - 2019  

Som representant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2015 – 2019 ble følgende 

valgt: 

 Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske 

 

Som vararepresentant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2015 – 2019 ble følgende 

valgt: 

 Valter Jacobsen, Myrvn. 21, 8206 Fauske 
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