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025/19 Innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv 
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026/19 Stein Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp 
av tomt til garasje 
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028/19 Ombygging Familiens Hus - Finansiering etter ny 
tilbudsforespørsel 

Unntatt 
offentlighet 

029/19 Orlando bar & grill AS - Søknad om skjenkebevilling  
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021/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2019 godkjennes. 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 021/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2019 godkjennes. 

 
 
 
022/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 022/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
023/19: Årsregnskap og årsberetning 2018 - Fauna KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2018 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2018. 
3. Mindreforbruk kr 229 419,35 avsettes til utviklingsfond. 

 
 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
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Daglig leder orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 023/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2018 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2018. 
3. Mindreforbruk kr 229 419,35 avsettes til utviklingsfond. 

 

 
 
 
024/19: Årsregnskap og årsmelding 2018 - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 27 384 794,15 innarbeides i budsjett 2020. 
3. Udekket beløp investering kr 3 209 388,72 dekkes inn gjennom låneopptak 

2019.  
4. Regnskapsmessig merforbruk 2017 kr 1 985 250,13 dekkes inn ved 

budsjettregulering økte inntekter fra utbytte i 2019.  

 
 
 
 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 024/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 27 384 794,15 innarbeides i budsjett 2020. 
3. Udekket beløp investering kr 3 209 388,72 dekkes inn gjennom låneopptak 

2019.  
4. Regnskapsmessig merforbruk 2017 kr 1 985 250,13 dekkes inn ved 

budsjettregulering økte inntekter fra utbytte i 2019.  

 
 
 
025/19: Innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv 80 Røvika–Strømsnes 
og fv 17 Tverlandet–Godøystraumen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på rv 80 Røvika–Strømsnes og fv 17 Tverlandet–
Godøystraumen. Taksten settes til 50% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 
Ordningen betinger bruk av brikke og gyldig brikkeavtale.  

2. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det ikke innføres bompenger for 
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nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2. 
3. Fauske kommune gir sin tilslutning til at de nye takstene trer i kraft fra januar 2020. 
 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 (1AP, 4FL, 1H, 1SV) mot 2 (1FRP, 1KRF) 
stemmer. 
 
FOR- 025/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på rv 80 Røvika–Strømsnes og fv 17 Tverlandet–
Godøystraumen. Taksten settes til 50% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 
Ordningen betinger bruk av brikke og gyldig brikkeavtale.  

2. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det ikke innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2. 

3. Fauske kommune gir sin tilslutning til at de nye takstene trer i kraft fra januar 2020. 
 
 
 
026/19: Stein Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av tomt til garasje 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 09.04.2019 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og 
Maja Kildahl Olsen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

* 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og 
Maja Kildahl Olsen. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 029/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og 
Maja Kildahl Olsen. 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 7 (1AP, 4FL, 1H, 1SV) mot 2 (1FRP, 
1KRF) stemmer. 
 
FOR- 026/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og 
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Maja Kildahl Olsen. 
 
 
 
027/19: Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Amathea Nordland datert 11.01.2019 avslås. Det er ikke 
avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen datert 21.02.2019 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Organisasjonen Voksne for Barn datert 18.03.2019 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen innvilges en støtte på kr. 2.500,-. 
Beløpet belastes formannskapets konto. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Resten av rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 027/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Amathea Nordland datert 11.01.2019 avslås. Det er ikke 
avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen innvilges en støtte på kr. 2.500,-. 
Beløpet belastes formannskapets konto. 

 
Søknad om økonomisk støtte fra Organisasjonen Voksne for Barn datert 18.03.2019 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
028/19: Ombygging Familiens Hus - Finansiering etter ny tilbudsforespørsel 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

· Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye  

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

 
 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Prosjekt ombygging Familiens hus avvikles. 
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Begrunnelse: Fauskes økonomiske situasjon tilsier at de store omkostninger er for store til å 
realiseres. 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1H, 1KRF, 1SV) mot 1 (1FRP) 
stemme. 
 
 
FOR- 028/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye Familiens 
hus.  

· Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning.  

· Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift.  

 
 
 
029/19: Orlando bar & grill AS - Søknad om skjenkebevilling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Orlando bar & grill – org.nr: 920 205 534 gis bevilling for skjenking i gruppe 1, 2 og 3 på 
følgende vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Spiserestaurant, terrasse/uteområde 
Type virksomhet: Spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Styrer: Tommy Pedersen 
Stedfortreder Thomas Toresen 
 
Bevillingsperiode: 07.05.2019 – 30.09.2020  
 
En forutsetning for gyldig bevilling er at styrer og stedfortreder må gjennomføre 
kunnskapsprøve og levere dokumentasjon innen 1. juni 2019 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 029/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Orlando bar & grill – org.nr: 920 205 534 gis bevilling for skjenking i gruppe 1, 2 og 3 på 
følgende vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Spiserestaurant, terrasse/uteområde 
Type virksomhet: Spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Styrer: Tommy Pedersen 
Stedfortreder Thomas Toresen 
 
Bevillingsperiode: 07.05.2019 – 30.09.2020  
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En forutsetning for gyldig bevilling er at styrer og stedfortreder må gjennomføre 
kunnskapsprøve og levere dokumentasjon innen 1. juni 2019 
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Sak nr.   Dato 
031/19 Formannskap 04.06.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Høring - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser - Høringsfrist 090819 
 
 
2, Tildeling av midler fra Havbruksfondet - lokal bruk av midlene 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Bent Devik 
22 24 72 27 

Høringsbrev - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser 

Stortinget vedtok 22. juni 2018 ny kommunelov. I den forbindelse reviderer Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet forskriftene til kommuneloven. Departementet sender nå på 

høring forslag til følgende forskrifter: 

 

- forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner 

- forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 

- forskrift om beregning av selvkost 

- forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA) 

- forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR) 

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser skal avgis digitalt her: 

www.regjeringen.no/id2640044. 

 

Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.  

 

Høringsfristen er 9. august 2019. 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent Devik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Ifølge liste 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/1835-1 

Dato 

4. april 2019 

 

 

http://www.regjeringen.no/id2640044


Fra: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> 
Sendt: torsdag 4. april 2019 11.06 
Emne: 19/1835-1 Høringsbrev - nye forskrifter til kommunelovens 

økonomibestemmelser 
Vedlegg: Høringsbrev - nye forskrifter til kommunelovens 

økonomibestemmelser_2_P.pdf; Felles høringsnotat - nye 
forskrifter om garantier og fina(996.pdf 

 

Se vedlagte saksdokumenter.  
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Høringsnotat om 
nye forskrifter til økonomibestemmelsene i 

kommuneloven 
  

Forskriftene om finans- og gjeldsforvaltning, garantier, selvkost, 
rapportering (KOSTRA) og kommunalt rapporeringsregister 

(KOR).  
 
 
 
 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, april 2019 
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Innledning  

Departementet legger med dette frem forslag til nye forskrifter til økonomibestemmelsene i 

kommuneloven som ble vedtatt av Stortinget den 22. juni 2018. Denne loven vil i dette 

høringsnotatet bli omtalt som kommuneloven (2018) eller den nye kommuneloven (el.).  

Den nye loven har gjort det nødvendig å revidere forskriftene for å bringe forskriftene i 

samsvar med den nye loven. Den nye loven gir dessuten hjemmel for departementet til å gi 

en ny forskrift om beregning av selvkost. Departementet foreslår at forskriftene som legges 

frem i dette notatet skal tre i kraft 1. januar 2020 (fra budsjett- og regnskapsåret 2020). Dette 

bygger på at økonomibestemmelsene i ny kommunelov trer i kraft fra samme tidspunkt. 

Gjeldende forskrifter blir da opphevet samtidig. 

 Departementet legger frem forslag til følgende forskrifter: 

 Forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner (korttittel: 
finansforskriften). Forskriften har hjemmel i ny kommunelov § 14-13, og erstatter forskrift 
9.6.2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. 

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier (korttittel: garantiforskriften). 
Forskriften har hjemmel i ny kommunelov § 14-19, og erstatter forskrift 2.2 2001 nr. 144 
om kommunale og fylkeskommunale garantier. 

 Forskrift om beregning av selvkost (korttittel: selvkostforskriften). Denne forskriften er ny, 
og har hjemmel i ny kommunelov § 15-1. 

 Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (korttittel: 
rapporteringsforskriften). Forskriften har hjemmel i ny kommunelov § 16-1, og erstatter 
forskrift 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner.  

 Forskrift om kommunalt rapporteringsregister. Forskriften har hjemmel i ny kommunelov 
§ 16-2, og erstatter gjeldende forskrift 27.10.2005 nr. 1255 om Kommunalt 
rapporteringsregister (KOR). 

En stor del av reglene i gjeldende forskrifter er videreført i departementets forslag. 

Departementet foreslår samtidig flere nye regler utover det som følger av gjeldende rett og 

flere justeringer i regelverket. Den nye forskriften om beregning av selvkost inneholder 

bestemmelser som i stor grad bygger på departementets retningslinjer for beregning av 

selvkost (publikasjonsnummer H-3/14). 

Forslaget til nye forskrifter er bygget opp med ny struktur og rekkefølge på flere av 

bestemmelsene. I forslaget ligger det også en rekke språklige endringer sammenlignet med 

gjeldende ordlyd. Dette for at bestemmelsene skal være lettere tilgjengelige og forståelige. 

Departementet har lagt opp til at bestemmelser som gjentar lovbestemmelser ikke tas inn i 

forskriftene. De nye forskriftene inneholder primært supplerende regler til bestemmelsene i 

ny kommunelov. Lovtekst gjengis likevel enkelte steder, der det er hensiktsmessig å sette 

forskriftsreglene i en sammenheng som kan lette forståelsen av reglene.  

Dagens forskrifter inneholder enkelte bestemmelser om forhold som det ikke er nødvendig å 

regulere. Slike bestemmelser er ikke videreført i forslaget til nye forskrifter.  

I notatet benyttes kommuner som fellesbegrep på kommuner og fylkeskommuner, så langt 

annet ikke følger av sammenhengen. 

Forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og 
fylkeskommuner 

Innledning og sentrale forslag 

Forslaget til ny forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner 

(finansforskriften) er hjemlet i den nye kommuneloven § 14-13 sjette ledd. Departementet har 
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her fått hjemmel til å gi forskrift om finansreglementets innhold, innholdet i rapporteringen til 

kommunestyret og krav om kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og 

gjeldsforvaltningen. 

I departementets forslag til ny finansforskrift er det primært gjort tilpasninger til ny 

kommunelov § 14-13 og flere språklige endringer. Samtidig er enkelte forskriftsbestemmelser 

ikke videreført. Utover disse tilpasningene har departementet ikke funnet grunn til å gjøre 

større endringer i forskriftskravene om finans- og gjeldsforvaltningen.  

Etter ny kommunelov § 14-13 første ledd andre punktum skal finansreglementet angi hvilke 

avkastningsmål som skal ligge til grunn for forvaltningen. Denne bestemmelsen er også 

innarbeidet i forslaget til ny finansforskrift. Departementet antar at mange kommuner allerede 

har et finansreglement som oppfyller dette kravet. Bortsett fra dette er det ikke foreslått 

endringer fra gjeldende regelverk som skulle gjøre det nødvendig for kommunene å endre 

sitt finansreglement på bakgrunn av forslaget til ny forskrift. 

Innholdet i finansreglementet 

Den nye loven § 14-13 første ledd første punktum stiller krav om at finansreglementet skal 

inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- 

og gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. 

Dette svarer til kravet i gjeldende forskrift 9.6.2009 nr. 635 om kommuners og 

fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning § 3 første ledd andre punktum. Med denne 

lovbestemmelsen er det ikke nødvendig å videreføre de øvrige kravene i gjeldende forskrift § 

3 første og andre ledd om at det skal legges vekt på en forsvarlig forvaltning, da disse 

rammene for finansreglementet følger av kravet i den nye loven.  

Forslaget til ny forskrift § 2 om krav til innholdet i finansreglementet svarer i hovedsak til 

kravene i gjeldende forskrift § 3. I forslaget er imidlertid kravene i den nye loven § 14-13 

første ledd gjengitt, jf. § 2 første ledd om å unngå vesentlig finansiell risiko og andre ledd 

bokstav d om avkastningsmål. Dette for at forskriften § 2 skal gi en samlet regulering av 

kravene til innholdet i finansreglementet. 

Gjeldende forskrift § 4 første ledd angir at finansreglementet skal omfatte forvaltningen av 

kommunens og fylkeskommunens midler og gjeld, herunder (a) ledig likviditet og andre 

midler beregnet for driftsformål og (b) langsiktige finansielle aktiva. I forslaget til ny forskrift er 

denne inndelingen fjernet. Dette er etter departementets vurdering en lovteknisk endring og 

medfører ikke noen materielle endringer. Forslaget til ny forskrift slår i likhet med gjeldende 

forskrift fast at finansreglementet skal omfatte forvaltningen av alle finansielle midler og 

forpliktelser. En ytterligere inndeling fremstår etter departementets vurdering som overflødig. 

I tillegg kan formuleringen slik som den står i gjeldende forskrift, gi inntrykk av at disse to 

gruppene er noe mindre enn summen av alle finansielle midler, noe som ikke er hensikten. 

Forslaget til ny forskrift slår videre fast at finansreglementet skal angi hvilke midler som skal 

forvaltes med lav risiko og høy likviditet og hvilke midler som skal forvaltes med en lang 

tidshorisont. Det materielle innholdet – at finansforvaltningen kan innrettes med ulik 

risikoprofil, likviditet og tidsperspektiv ut fra den enkelte kommunes økonomiske situasjon, 

likviditetsbehov og evne til å bære finansiell risiko – er altså videreført.   

Uavhengig kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene 

Gjeldende finansforskrift §§ 5 og 8 stiller krav om at en uavhengig instans skal kvalitetssikre 

finansreglementet og rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen. Kvalitetssikringen skal være 
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en vurdering av om finansreglementet legger opp til en forvaltning hvor kommunen eller 

fylkeskommunen ikke tar på seg vesentlig finansiell risiko, samt om finansreglementet 

inneholder de bestemmelsene som kreves finansforskriften. Disse kravene er videreført i 

forslaget til ny forskrift med tilnærmet samme ordlyd, jf. forslaget § 3.  

Departementet foreslår å legge opp til en noe strengere forståelse av hva som menes med 

uavhengig instans.  

I merknadene til gjeldende forskrift er det angitt at miljøet, selskapet eller personen som gjør 

kvalitetssikringen, skal stå fritt fra den kommunale administrasjonen og fra de/den som skal 

forvalte porteføljene dersom kommunen kjøper forvaltningstjenester fra andre. Instansen 

som har kvalitetssikret reglementet, kan heller ikke benyttes som ekstern forvalter så lenge 

reglementet er gjeldende. 

I merknadene til ny forskrift er det angitt at revisor bare kan ta på seg rollen som 

kvalitetssikrer så langt dette ikke virker negativt på revisors uavhengighet som revisor. 

Miljøer, selskaper eller personer som har egeninteresse i at finansreglement utformes på en 

spesiell måte, kan ikke anses å være uavhengig instans. Sistnevnte vil for eksempel 

innebære at den uavhengige instansen skal stå fritt fra de eller den som skal forvalte 

porteføljene hvis kommunen kjøper forvaltningstjenester fra andre, samt stå fritt fra selskaper 

som selger eller som har interesse i å selge finansielle produkter til kommunen. 

Kravet til uavhengig kvalitetssikring skal ivareta en rolledeling der den som kvalitetssikrer er 

uavhengig av den som utarbeider reglementet, og der den som utfører et revisjonsoppdrag, 

heller ikke reviderer eget arbeid som kvalitetssikrer. Kravet skal også ivareta at kommunens 

eller fylkeskommunens interesser knyttet til finans- og gjeldsforvaltningen ikke svekkes til 

fordel for næringsdrivendes interesser. 

Gjeldende forskrift §§ 5 og 8 angir videre at kommunestyret og fylkestinget skal påse at 

kvalitetssikringen av henholdsvis finansreglementet og rutinene blir gjennomført. 

Kommunestyret og fylkestinget har i alle tilfeller det øverste kontrollansvaret med 

kommunens virksomhet, jf. ny kommunelov § 22-1. Den løpende kontrollen med kommunens 

eller fylkeskommunens virksomhet føres av kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 23-1. Det 

eksplisitte kravet i gjeldende finansforskrift om at kommunestyret har ansvar for å påse at 

kvalitetssikringen gjennomføres, er på bakgrunn av dette ikke en rettslig nødvendig 

presisering og derfor ikke foreslått videreført i ny forskrift. 

Innholdet i rapporteringen til kommunestyret 

Kravene til rapporteringen i gjeldende forskrift § 7 er i hovedsak videreført. I forslaget til ny 

forskrift § 4 er det innledningsvis i første ledd tatt inn en mer overordnet bestemmelse om at 

kommunedirektørens rapporter til kommunestyret skal gi en beskrivelse og vurdering av 

kommunens finansielle risiko og avkastning i den aktuelle perioden. Dette skal knyttes opp 

mot målsettingene i finansreglementet og de rammene og begrensningene som 

finansreglementet trekker opp for finans- og gjeldsforvaltningen.  

Bestemmelsene i gjeldende forskrift § 6 om rapportering til kommunestyret er flyttet til ny lov 

§ 14-13 tredje ledd.  



Side 7 av 69 

Forskriftsbestemmelser som ikke videreføres  

Vedtak om finansreglementet i hver kommunestyreperiode 

Gjeldende forskrift § 2 andre ledd stiller krav om at kommunestyret skal vedta reglementet 

minst én gang hver kommunestyreperiode. Denne bestemmelsen videreføres ikke. Dette 

bygger på at ny lov ikke gir forskriftshjemmel for en slik bestemmelse. Dette må videre ses i 

lys av ny kommunelov § 14-13 andre ledd hvor det er stilt krav om at kommunestyret skal 

endre finansreglementet om det er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko og 

overholde betalingsforpliktelsene. Denne bestemmelsen innebærer at det stilles krav til å 

oppdatere finansreglementet ved behov. Med ny lov og forskrift er dermed kravet til å 

oppdatere reglementet situasjonsbetinget og ikke lenger betinget av kommunestyre- og 

fylkestingsperiode.  

Kompetansekrav 

Gjeldende forskrift § 3 tredje ledd stiller krav om at kommunen skal ha kunnskap om finans- 

og gjeldsforvaltningen som er tilpasset den forvaltningen som kommunestyret legger opp til i 

finansreglementet. Denne bestemmelsen videreføres ikke i ny finansforskrift. Dette bygger 

på at ny lov ikke gir forskriftshjemmel for en slik bestemmelse. Begrunnelsen for dette ble gitt 

i Prop. 46 L (2017-2018) punkt 20.7.4 hvor departementet skriver: 
"Forslaget til forskriftshjemmel innebærer videre at det ikke skal gis regler i forskrift om 

kompetanse, slik det er gjort i den gjeldende finansforskriften § 3 tredje ledd. For at kommunen kan 

drive en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning innenfor lovens og finansreglementets rammer, er 

det en underliggende forutsetning at kommunen har den kunnskapen om finans- og 

gjeldsforvaltning som er nødvendig. Dette gjelder også når kommunen kjøper finans- og 

gjeldsforvaltningstjenester fra andre. Dette innebærer blant annet at det må være samsvar mellom 

finansreglementet og kommunens egen kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning, slik at 

forvaltningen innrettes på en betryggende måte. Behovet for kompetanse om finans- og 

gjeldsforvaltning vil øke med kompleksiteten i forvaltningen. Finansreglementet må således 

utformes i lys av kommunens kompetanse til å vurdere og håndtere finansiell risiko, også når 

kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre. Departementets vurdering er at det ikke er 

nødvendig å regulere slike alminnelige grunnleggende premisser for en forsvarlig forvaltning i loven 

eller tilhørende forskrift, slik det i dag er gjort i finansforskriften § 3 tredje ledd." 

Rutiner for finansforvaltningen 

Gjeldende forskrift § 8 første ledd stiller krav om etablering av rutiner for finansforvaltningen. 

Denne bestemmelsen videreføres ikke i ny forskrift. Dette bygger på at ny lov ikke gir 

forskriftshjemmel for en slik bestemmelse. Begrunnelsen for dette ble gitt i Prop. 46 L (2017-

2018) punkt 20.7.4, hvor departementet skriver: 
"Departementet viser til forslaget om ny bestemmelse om internkontroll som sier at 

kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen med administrasjonens virksomhet for å sikre 

at lover og forskrifter følges. Bestemmelsen inneholder blant annet krav om å ha nødvendige rutiner 

og prosedyrer, og at dette skal dokumenteres i det omfanget som er nødvendig. Dette er nærmere 

omtalt i kapittel 23. Internkontrollbestemmelsen gjelder også for kommunens finans- og 

gjeldsforvaltning. Departementets vurdering er derfor at det ikke er behov for en hjemmel som 

åpner for å gi et særskilt forskriftskrav om rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen slik som i 

dagens finansforskrift § 8 første ledd." 

Det ligger fortsatt til grunn at finans- og gjeldsforvaltningen er et risikoområde hvor det må 

etableres rutiner for forvaltningen i tråd med kravene i ny kommunelov § 25-1. Kravet om 
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uavhengig kvalitetssikring av rutinene er derfor videreført i forslaget til ny forskrift § 3 andre 

ledd. 
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Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 

Innledning og sentrale forslag 

Forslaget til ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier (garantiforskriften) er 

hjemlet i den nye kommuneloven § 14-19 tredje ledd. Departementet har her fått hjemmel til 

å gi forskrift om innholdet i vedtak om garantier, garantiers varighet og beløpsgrensene for 

hvilke garantier som er unntatt fra lovens krav om at garantivedtak skal godkjennes av 

departementet.  

Departementet foreslår flere endringer i forskriftsreglene om garantier. Sentrale forslag går ut 

på at det stilles flere krav til hva et vedtak om garanti skal inneholde og at det gis nærmere 

begrensninger for garantiers varighet. Det foreslås også å heve beløpsgrensene for hvilke 

garantier som er unntatt fra lovens krav om godkjenning, og det innføres differensierte 

terskler avhengig av kommunestørrelse. Kommuner vil heller ikke lenger kunne garantere for 

gjeld som de tidligere har hatt direkte eller indirekte ansvar for hvis virksomheten det 

garanteres for driver næringsvirksomhet. 

Den nye kommuneloven § 14-19 åpner for at garantier kan gis enten som simpel kausjon 

eller selvskyldnerkausjon. Det er ikke nødvendig å regulere denne adgangen i forskrift, og 

gjeldende forskrift 2.2.2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier § 2 blir 

derfor ikke videreført i ny forskrift. 

Departementet vil fortsatt legge opp til at godkjenningskompetansen for kommunenes 

garantier delegeres til fylkesmannen, mens fylkeskommunenes garantier som i dag skal 

godkjennes av departementet selv.   

Krav til innholdet i vedtak om garantier 

Gjeldende forskrift 2.2.2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier stiller få 

krav til innholdet i vedtak om garantier. Etter denne forskriften § 3 første ledd skal garantiens 

varighet angis, og etter § 4 skal maksimumsansvaret for garantien angis.  

Reglene om hva et vedtak om garantier skal inneholde skal bidra til klarhet om hvor langt 

kommunens garantiansvar strekker seg. Vedtakets innhold er også en sentral del av 

grunnlaget for departementets vurderinger om et garantivedtak skal godkjennes eller ikke. 

Departementets erfaring er at kommunenes garantivedtak i enkelte tilfeller er nokså 

kortfattede. Departementet foreslår derfor at den nye garantiforskriften stiller ytterligere krav 

til garantivedtakenes innhold.  

Forslaget innebærer at det tas inn en egen bestemmelse i ny forskrift § 2 som lister opp flere 

krav til hva et vedtak om å stille garanti minst skal inneholde. Bestemmelsen presiserer at 

vedtaket må angi hvem garantien er stilt for og hvilket formål garantien gjelder. Videre skal 

det angis hvilken type garanti som stilles. Bestemmelsen viderefører at det skal angis hva 

som er det maksimale beløpet som kommunen garanterer for, men stiller i tillegg krav om at 

vedtaket skal angi hvordan garantiansvaret eventuelt reduseres i garantiperioden. Ved 

kausjoner for låneopptak skal vedtaket også angi lånets hovedstol og hvilket tillegg for renter 

og omkostninger som kommunen garanterer for. 

Bestemmelsen viderefører at et vedtak om garantier skal angi garantiens varighet, men det 

stilles nå krav om dette skal angis nærmere med starttidspunktet og sluttidspunktet for 

garantien.  

Bestemmelsen stiller også et nytt krav om at det skal angis hvilke rettigheter kommunen eller 

fylkeskommunen eventuelt sikrer seg for å kunne dekke et tap ved innfrielse av garantien. 
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Departementet foreslår videre å ta inn et krav om at garantivedtaket skal angi om vedtaket 

må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19 første ledd før vedtaket blir 

gyldig, eller om vedtaket er unntatt fra kravet om godkjenning etter kommuneloven § 14-19 

andre ledd første punktum. Hensynet bak denne nye bestemmelsen er å skape klarhet for 

den det stilles garanti for, om garantivedtaket krever godkjenning for å være gyldig eller om 

garantien er gyldig uten departementets godkjenning. Dette må ses i sammenheng med 

departementets forslag om økte og differensierte beløpsgrenser for når en garanti vil være 

unntatt fra kravet om godkjenning, se punkt 3.4. Ansvaret for å finne ut om vedtaket er 

unntatt fra kravet om godkjenning ligger således på kommunen.  

Departementet foreslår dessuten at det ved garantier som er unntatt fra kravet om 

godkjenning, skal vedtaket også angi at garantien ikke er gyldig hvis mottakeren av garantien 

forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med kommuneloven § 14-19. Hensynet 

bak denne bestemmelsen er å klargjøre for garantimottakeren at kommunen kan gå fri for 

ansvar dersom det viser seg at garantimottakeren har holdt tilbake opplysninger som kunne 

ha hatt betydning for kommunens avgjørelse om å stille garantien, jf. kommuneloven § 14-19 

andre ledd andre punktum.  

I merknadene til ny forskrift § 2 er det gjort nærmere rede for hva som ligger i kravene til 

garantivedtakets innhold. 

Departementet viser for øvrig til at kommunene, før det fattes vedtak, må gjøre en vurdering 

av om garantien går klar av forbudet mot å stille garantier som innebærer en vesentlig 

økonomisk risiko og forbudet mot å stille garantier for næringsvirksomhet, jf. kommuneloven 

§ 14-19 første ledd. Før det treffes vedtak må kommunen også gjøre en vurdering av om 

garantien er forenlig med EØS-reglene om offentlig støtte. Departementet ser det ikke som 

naturlig at disse vurderingene tas inn i selve vedtaket. Vurderingene vil imidlertid være en 

nødvendig del av saksfremstillingen, både ved kommunens egen behandling av saken og 

ved eventuell oversendelse av saken til departementet for godkjenning. Det samme gjelder 

for garantier som er under beløpsgrensen og som ikke skal sendes departementet til 

godkjenning.   

Begrensninger i garantiers varighet 

Gjeldende forskrift § 3 legger begrensninger på hvor lang varighet en garanti kan ha. Blant 

annet kan garantier knyttet til investeringer ikke gå utover investeringens levetid. 

I ny garantiforskrift § 3 foreslår departementet å videreføre at garantier som gjelder 

investeringer, ikke kan ha en varighet som er lengre enn investeringens levetid. Slike 

garantier kan etter forslaget ha en maksimal varighet på 40 år, selv om investeringen skulle 

ha en lengre levetid. Bestemmelsen gjelder både for kausjoner og andre økonomiske 

garantier. 

Videre foreslår departementet å sette en maksimal varighet for garantier til andre formål enn 

investeringer til fem år. Også denne bestemmelsen skal gjelde både for kausjoner og andre 

økonomiske garantier. Garantier til andre formål vil typisk være garantier til driftsutgifter. I 

dag er det ikke satt en maksimal varighet for garantier for driftsutgifter, men etter gjeldende 

garantiforskrift § 3 skal garantitiden for slike garantier settes så kort som mulig. 

Departementets vurdering er at dette fortsatt bør være utgangspunktet for garantier som ikke 

gjelder investeringer, men at det også for slike garantier bør settes en klar øvre grense for 

varighet. Departementet anser at en øvre grense på fem år vil være rimelig.  
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For kausjoner bør garantiperioden settes slik at den gir kreditor rimelig tid til innfordring i 

tilfelle av mislighold. Dette innebærer at garantiperioden bør strekke seg noe utover 

forfallstidspunktet for fordringen. Departementet foreslår å videreføre dagens regel om at 

garantiens varighet ikke kan strekke seg utover to år fra det tidspunktet som fordringen mot 

hoveddebitor forfaller. Det presiseres at dette gjelder kun ved kausjoner. Maksimal varighet 

på 40 år for garantier til investeringer og på fem år for garantier til andre formål skal være 

inkludert denne fristen på to år.  

Dagens forskrift § 3 tredje ledd regulerer varigheten for garantier som kommunene stiller for 

ansattes lån. I tillegg til de øvrige begrensningene på garantienes varighet, er varigheten for 

garantier til ansatte også begrenset av ansettelsesforholdets varighet. Departementet 

foreslår å ikke videreføre denne regelen. Departementet antar at garantier til egne ansatte er 

forholdsvis lite brukt. Departementets vurdering er at det ikke er nødvendig å regulere dette 

særskilt da varigheten for eventuelle garantier til egne ansatte uansett begrenses av de 

øvrige reglene i bestemmelsen. Kommunene står for øvrig fritt til å sette en kortere varighet 

for garantier til egne ansatte enn det forskriften åpner for.  

Garantier for små beløp 

Heving av grensen for små beløp 

Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning, jf. den nye kommuneloven § 

14-19 andre ledd første punktum. Dette innebærer at slike garantivedtak ikke må ha 

godkjenning fra departementet for at vedtaket skal være gyldig. 

I gjeldende forskrift § 5 er grensen for små beløp satt til 500 000 kroner, både for 

kommunene og fylkeskommunene. Denne grensen har stått uregulert siden gjeldende 

forskrift ble fastsatt i 2001. Dette taler i seg selv for å heve terskelen. Departementet vil også 

peke på at godkjenningsordningen for garantier primært bør omfatte garantier av en viss 

økonomisk betydning, at det tas hensyn til kommunestørrelse og at ordningen ikke bør være 

unødig omfattende. Dette taler også for å heve terskelen.  

Departementet foreslår at grensen for små beløp heves til 800 000 kroner for de minste 

kommunene, og at grensen øker med kommunens innbyggertall etter en trappetrinnsmodell.  

For fylkeskommunene foreslår departementet at det fortsatt skal være en felles grense for 

alle fylkeskommunene, som heves til 10 millioner kroner. I det følgende gjøres det nærmere 

rede for departementets vurderinger og forslag.   

Beløpsgrensen for kommuner 

Departementet har vurdert to alternativer for hva terskelen for små beløp bør være for 

kommunene.  

Det første alternativet går ut på at det fastsettes differensierte terskelverdier basert på 

kommunenes størrelse. Kommunene grupperes etter innbyggertall, og det fastsettes én 

terskelverdi for hver gruppe. Alternativet bygger på kommunelovens forbud mot garantier 

som innebærer vesentlig økonomisk risiko og at godkjenningsordningen skal være en 

sikkerhetsmekanisme mot garantier som ikke er økonomisk forsvarlige. Sentrale momenter i 

denne vurderingen er størrelsen på det potensielle tapet og kommunens evne til å håndtere 

det potensielle tapet. Størrelsen på kommunens økonomi har her stor betydning. Dette tilsier 

at grensen for små beløp bør differensieres ut i fra kommunenes økonomi og størrelse. 

Samtidig må det tas hensyn til at differensierte grenser må være enkle for kommunene og 
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andre å forholde seg til, og gi klarhet om hvilken grense som gjelder for den enkelte 

kommune. Kommunens innbyggertall vil i så måte være et enkelt kriterium for differensiering.  

Det andre alternativet går ut på at det fortsatt fastsettes én felles beløpsgrense for alle 

kommunene, uavhengig av kommunens størrelse. Dette vil være svært enkelt for alle parter 

å forholde seg til. Ulempen med dette alternativet er at det fortsatt vil føre til at flere saker 

enn nødvendig må godkjennes, også i tilfeller hvor det ikke foreligger et reelt behov for 

godkjenning på grunn av garantiens lave beløp. Under dette alternativet er departementets 

vurdering at grensen heves til 800 000 kroner. En slik lav grense legger særlig vekt på 

hensynet til de minste kommunene.  

Departementet foreslår etter en samlet vurdering at reglene i ny forskrift følger det første 

alternativet. Det vil si at kommunene deles inn i grupper etter innbyggertall, og at det 

fastsettes differensierte beløpsgrenser for hver gruppe. Beløpsgrensen for kommuner med 

lavest innbyggertall foreslås til 800 000 kroner. Dette er høyere enn dagens grense på 500 

000 kroner. Beløpene stiger for hver gruppe, og beløpet for gruppen med høyest 

innbyggertall settes til 10 millioner kroner. Isolert sett kan det argumenteres for at det ikke vil 

være behov for statlig godkjenning av for eksempel en garanti på 10 millioner kroner for en 

stor kommune med 100 000 innbyggere eller mer. Det er her likevel viktig å se hen til 

kommuneloven som sier at garantier for små beløp skal være unntatt fra kravet om 

godkjenning. Av hensyn til dette mener departementet at beløpsgrensene ikke bør settes 

høyere. Beløpsgrensene kan heller ikke settes for høyt med tanke på at kommunene vil 

kunne stille flere garantier som kommer under grensen for små beløp. 

Departementet foreslår følgende beløpsgrenser, jf. forslaget til ny forskrift § 4: 

Antall innbyggere i kommunen Beløpsgrense i kroner 

Til og med 3 000      800 000 

Fra og med 3 001 til og med 10 000  2 000 000 

Fra og med 10 001 til og med 30 000  4 000 000 

Fra og med 30 001 til og med 100 000  7 000 000 

Fra og med 100 101 10 000 000 

 

Departementet foreslår at det skal være innbyggertallet per 1. januar i året før det året som 

garantivedtaket treffes (nest siste årsskifte) som skal være avgjørende for hvilken 

beløpsgrense som gjelder for kommunen. For eksempel betyr dette at for et garantivedtak 

som treffes i 2020, gjelder innbyggertallet per 1. januar 2019. 

Beløpsgrensen for fylkeskommuner 

Departementet foreslår at det settes én terskelverdi for alle fylkeskommuner. Her er 

departementets vurdering at det ikke er behov for en differensiering i like stor grad som for 

kommunene, og at det kan legges større vekt på enkelhet. Det foreslås at beløpet settes lik 

det høyeste beløpet for kommunene, altså 10 millioner kroner, jf. forslaget til ny forskrift § 5.  

Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til selskap med begrenset 
ansvar 

Gjeldende forskrift § 6 regulerer kommunenes adgang til å garantere for gjeld som 

kommunen selv eller et interkommunalt selskap har hatt ansvar for. Bestemmelsens første 

ledd lyder slik: 
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"Kommuner og fylkeskommuner kan garantere for gjeld de tidligere har hatt direkte ansvar for, når 

virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen tidligere har drevet selv skilles ut i et selskap 

med begrenset ansvar, og gjelden samtidig overføres til selskapet. Det samme gjelder der 

virksomhet som har vært drevet av et interkommunalt selskap med ubegrenset deltakeransvar 

overføres til et selskap med begrenset ansvar." 

Denne bestemmelsen må forstås i lys av tidligere forskrift 9.2.1993 nr. 4046 om kommunale 

og fylkeskommunale garantistillelser § 4. Bestemmelsen i tidligere § 4 hadde til hensikt å 

legge til rette for at kommunene i forbindelse med selskapsetablering kunne garantere for 

gjeld som kommunen tidligere hadde ansvar for, selv om selskapet skulle drive 

næringsvirksomhet, jf. Kommunal- og arbeidsdepartementets rundskriv H-10/93. De samme 

hensyn ligger bak gjeldende § 6. 

I Prop. 46 L (2017-2018) punkt 20.8.4 drøftet departementet om ny kommunelov skal åpne 

for at kommuner, ved utskillelse av kommunal virksomhet og selskapsetablering, kan stille 

garanti for gjeld som kommunen tidligere har hatt ansvar for, også når selskapet som overtar 

kommunens gjeld driver næringsvirksomhet. Departementet kom til at ny kommunelov ikke 

bør åpne for garantier til næringsvirksomhet, heller ikke når det er snakk om å garantere for 

gjeld som kommunen tidligere har hatt ansvar for. Departementet uttalte blant annet 

følgende: 
"Departementet legger også vekt på at næringsvirksomhet som det normale utgangspunktet ikke bør 

særbehandles i forbindelse med omorganiseringer kun fordi virksomheten tidligere har vært drevet i 

kommunal regi. En kommunal garanti kan gi den utskilte virksomheten et økonomisk fortrinn 

overfor konkurrentene. Når kommunal næringsvirksomhet skilles ut i et eget selskap, bør 

konkurransen med de andre aktørene i markedet som utgangspunkt skje på like vilkår, uavhengig av 

om eierskapet er offentlig eller privat. På bakgrunn av dette foreslår departementet at utvalgets 

forslag om at kommunene i visse tilfeller kan garantere for næringsvirksomhet, ikke tas inn i loven. 

Dette innebærer at det heller ikke vil være hjemmel til å videreføre bestemmelsene i 

garantiforskriften § 6 om garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap i ny 

forskrift." 

På denne bakgrunn legger departementet til grunn at gjeldende forskrift § 6 må oppheves og 

ikke kan videreføres.  

Departementet vil presisere at opphevelsen av gjeldende § 6 ikke er til hinder for at 

kommuner kan garantere for gjeld de tidligere har hatt direkte eller indirekte ansvar for, så 

lenge virksomheten det garanteres for ikke driver næringsvirksomhet, innenfor rammene av 

ny kommunelov § 14-19. Departementet ser ikke at det er behov for å regulere dette 

nærmere i forskrift. 

Departementet legger til grunn at opphevelsen av gjeldende forskrift § 6 ikke skal ha 

tilbakevirkende kraft. Det vil si at garantier som er vedtatt og godkjent med hjemmel i 

gjeldende forskrift § 6 fortsatt skal være gyldige.  

Ikrafttredelse 

Departementet foreslår i dette høringsnotatet at ny garantiforskrift trer i kraft 1.1.2020. Dette 

bygger på at ny kommunelov § 14-19 om garantier skal tre i kraft fra dette tidspunktet. Fra samme 

tidspunkt oppheves gjeldende forskrift 2.2.2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale 

garantier.  

Departementets forslag innebærer at reglene i ny kommunelov og ny garantiforskrift ikke skal ha 

rettsvirkninger for garantier som er etablert frem til og med 31.12.2019. Garantier som er vedtatt og 

godkjent etter gjeldende regelverk før dette tidspunktet berøres således ikke av nytt regelverk. Det vil 

ikke være nødvendig for disse å treffe nytt vedtak og gjennomføre ny godkjenningsprosess.  



Side 14 av 69 

Departementet antar at det kan oppstå situasjoner hvor det treffes vedtak om å endre en 

eksisterende garanti eller å stille en ny garanti før utløpet av 2019, men hvor vedtaket ikke blir 

behandlet av departementet før i 2020. I slike tilfeller foreslår departementet at garantivedtak som er 

truffet innen 31.12.2019 skal behandles etter gjeldende kommunelov av 25.9.1992 § 51 og tilhørende 

forskrift 2.2.2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier, jf. forslaget § 6 tredje ledd.  

  



Side 15 av 69 

Forskrift om beregning av selvkost 

Innledning og sentrale forslag 

Forslaget til ny forskrift om selvkost er hjemlet i den nye kommuneloven § 15-1. 

Departementet har her fått hjemmel til å gi forskrift med nærmere regler om beregning av 

samlet selvkost for et tjenesteområde. Forskriften kan også gi unntak fra kommunelovens 

regler for hvordan samlet selvkost skal beregnes.  

Kommuneloven § 15-1 og forskriften som her sendes på høring, gjelder for beregning av 

samlet selvkost for et gebyrbelagt tjenesteområde når det er fastsatt i annen lov eller forskrift 

at kommunens gebyrer ikke skal være større enn selvkost. Eksempelvis vil kommuneloven 

med forskrift gjelde for beregning av samlet selvkost for innsamling av husholdningsavfall, 

fordi forurensningsloven § 34 innebærer at avfallsgebyrene skal holdes til selvkost. Et annet 

eksempel hvor det samme gjelder er byggesaksgebyrer, jf. plan- og bygningsloven § 33-1. 

Kommuneloven og forskriften gjelder kun for beregning av samlet selvkost for et 

tjenesteområde i kommunen, og regulerer dermed det øvre taket på de samlete 

gebyrinntektene på det aktuelle området. Rettsgrunnlaget for brukerbetalinger vil således 

være todelt. Hjemmelen for å ta gebyrer til selvkost og reglene om hvilke tiltak og tjenester 

som kan finansieres gjennom gebyrer, er gitt i særlov. Hvilke prinsipper og hvilken metode 

som skal legges til grunn når det øvre taket for de samlete gebyrinntektene (samlet selvkost) 

skal beregnes, skal skje etter reglene i kommuneloven § 15-1 med forskrift, så langt det ikke 

følger noe annet av reglene i særlov. Kommuneloven § 15-1 og forskriften setter med dette 

rammen for kommunens samlete gebyrinntekter fra tjenester som renovasjon, vannforsyning, 

avløpshåndtering, tømming av slamavskillere, plansaksbehandling, byggesaksbehandling, 

eierseksjonering, matrikulering, feiertjenester og skolefritidsordningen, og eventuelle andre 

tjenester som er underlagt selvkostprinsippet. 

Forskriften vil altså regulere hvordan samlet selvkost skal beregnes. Den vil også regulere 

hvordan prinsippet om selvkost praktiseres over tid gjennom bruk av og avsetninger til 

bundne fond, og om det skal korrigeres for tidligere års feil i beregningene av samlet 

selvkost. I forslaget er det også stilt krav om at beregningen av samlet selvkost på et 

tjenesteområde skal kunne dokumenteres.  

Forskriften regulerer ikke hvordan gebyrene skal utmåles i enkeltsaker eller for den enkelte 

innbygger. Dette må skje i tråd med bestemmelsene i særlov.  

Kommuneloven § 15-1 og forskriften erstatter Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 

og vil gi rettslig bindende regler for hvordan samlet selvkost for et tjenesteområde skal 

beregnes. Departementet legger opp til at rundskrivet ikke blir videreført i sin nåværende 

form. Departementet vil senere ta stilling til om det er nødvendig å gi nærmere veiledning til 

forskriften i form av et nytt rundskriv eller lignende. 

Forslaget til ny forskrift baserer seg i hovedsak på løsningene som er gitt i rundskrivet. De 

sentrale anbefalingene fra rundskrivet foreslås løftet opp i forskriften. Dette omfatter blant 

annet regler om hvilke kostnader som inngår i direkte kostnader og beregning av indirekte 

kostnader og kapitalkostnader, hvor anbefalingene i rundskrivet i hovedsak er videreført. 

Også den foreslåtte kalkylerenten på 5-årig swaprente + ½ prosentpoeng er den samme som 

i rundskrivet.  

Ikrafttredelsestidspunktet innebærer at ny forskrift vil gjelde for beregningen av samlet 

selvkost for 2020. I det følgende gjør departementet rede for forslaget til ny forskrift. De 
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stedene hvor forskriften medfører reelle endringer fra rundskrivet, er dette kommentert 

særskilt. 

Prinsipper og hensyn bak forskriften 

Kommuneloven § 15-1 slår fast de grunnleggende bestemmelsene for beregning av samlet 

selvkost. Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare den samlete merkostnaden ved å yte 

tjenesten, jf. § 15-1 andre ledd. Bestemmelsene i § 15-1 er i tråd med de prinsippene og 

hensynene som ligger til grunn for rundskriv H-3/14. Lovbestemmelsene bygger på at for 

tjenester hvor selvkost er satt som et øvre tak for gebyrinntektene, skal kommunen kunne få 

tilbake de utlegg den opprinnelig hadde ved å yte tjenesten og bli kompensert for den 

kapitalen som har blitt bundet opp ved investeringer. Forslaget til forskrift bygger videre på 

dette og de nærmere bestemmelsene i loven. Følgende ligger til grunn for forslaget: 

Kommuneloven § 15-1 tredje ledd bokstav a slår fast at selvkost skal beregnes ut fra 

gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost. Regnskapsførte utgifter eller kostnader og 

regnskapsførte inntekter skal derfor være grunnlaget for beregning av selvkost, jf. forslaget § 

3. Kostnader som ikke er regnskapsført, eksempelvis alternativkostnader, kan ikke tas inn i 

selvkost. Lovbestemmelsen innebærer altså at selvkost skal beregnes ut fra pådratte utgifter 

og at det er prisen på anskaffelsestidspunktet (historisk kost) som skal legges til grunn.  

Kommuneloven § 15-1 tredje ledd bokstav b og c slår fast at investeringsutgifter skal fordeles 

over eiendelens levetid og inngå i selvkost gjennom de årlige avskrivningene. Til grunn for 

denne bestemmelsen ligger det at dagens brukere ikke skal subsidiere neste generasjons 

brukere eller omvendt, og at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag, dekkes av brukerne 

som har nytte av tjenesten. Bestemmelsen innebærer blant annet at avskrivningene som 

skal inngå i selvkostberegningene, vil kunne avvike fra avskrivningene i regnskapet, samt at 

inntekter knyttet til investeringer skal fordeles over levetiden. 

Kommuneloven § 15-1 tredje ledd bokstav b innebærer videre at kapitalkostnadselementet i 

selvkost skal beregnes ut fra kalkulatoriske rentekostnader. Dette er et unntak fra 

hovedregelen om at kostnaden må være pådratt og reelt sett utgjøre en post i regnskapet. 

Bakgrunnen er prinsippet om at selvkost skal være upåvirket av om investeringene er 

finansiert med lån eller egenkapital. Derfor skal kalkulatoriske rentekostnader, og ikke 

faktiske rentekostnader, inngå i selvkost for å gjenspeile kostnaden ved å binde opp kapital. 

Avgrensning av selvkost 

Etter kommuneloven § 15-1 andre ledd skal samlet selvkost for en tjeneste tilsvare 

merkostnaden ved å yte tjenesten. Med utgangspunktet i dette foreslås det i forskriften at 

selvkost bare skal omfatte de kostnadene som direkte eller indirekte gjelder produksjonen av 

tjenesten som det skal betales gebyrer for. Dette omfatter både driftskostnader og 

kapitalkostnader, enten de er faste eller variable, jf. forskriften § 2.  

Kostnader som ville ha påløpt uavhengig av selvkosttjenesten, og som derfor ikke innebærer 

en merkostnad ved å fremstille selvkosttjenesten, skal heller ikke inngå i selvkost. 

Inntekter som knytter seg til kostnader som omfattes av selvkost, må redusere selvkost. 

Dette dreier seg om andre inntekter enn selve gebyrinntektene, og bygger på at inntekter 

som oppstår i sammenheng med at det påløper (direkte eller indirekte) kostnader på 

selvkostområdet, reduserer kommunens faktiske utlegg knyttet til selvkosttjenesten. Slike 

inntekter må da redusere gebyrgrunnlaget. Dette er for eksempel inntekter som øremerkede 

tilskudd, kompensasjon for merverdiavgift og gevinster ved salg av anleggsmidler. Dette kan 
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også være salgsinntekter i tilknytning til produksjonen av selvkosttjenesten, eksempelvis 

inntekter fra salg av biprodukter.   

Direkte og indirekte driftskostnader 

Forskriften § 4 fastsetter at direkte kostnader omfatter kostnader til arbeid, varer og tjenester 

som anvendes for å yte selvkosttjenesten. 

Forskriften § 5 avgrenser hvilke indirekte kostnader som kan inngå i selvkost. Dette omfatter 

kostnader til stab- og støttefunksjoner, fellesfunksjoner og kontrollfunksjoner som anvendes 

til å utfylle eller understøtte selvkosttjenesten. Dette omfatter både mer kunderelaterte 

funksjoner slik som kundeservice, fakturering og behandling av enkeltsaker, og mer interne 

funksjoner slik som administrasjon og administrativ ledelse, personaltjenester, juridiske 

tjenester, regnskap, IKT og arkiv mv. En rekke funksjoner kan således inngå i grunnlaget for 

beregning av indirekte driftskostnader i selvkost.  

I forslaget er det også lagt opp til at en forholdsmessig andel av kostnadene til administrativ 

ledelse kan inngå i selvkost. Dette er en justering sammenlignet med løsningen i rundskriv 

H-3/14, hvor det er sagt at dette skal holdes utenfor selvkost. Kostnader til politisk 

behandling vil derimot ikke kunne inngå i selvkost, i tråd med det som var anbefalingen i 

rundskrivet. Ettersom kommuneloven § 15-1 angir at selvkost skal omfatte merkostnader ved 

å yte tjenesten, vil det også være en naturlig følge at for eksempel den delen av 

kommunedirektørens tid som går med til selvkosttjenestene, bør kunne tas inn i 

selvkostberegningen.  

I forslaget er det videre lagt opp til at når selvkosttjenesten er skilt ut i et eget selskap eller i 

et kommunalt foretak, kan ikke kostnader til selskapsorganer som representantskap, 

generalforsamling og styre inngå i selvkost.  

Kapitalkostnader 

Avskrivninger 

Forskriften § 6 definerer hvilket beløp som skal ligge til grunn for avskrivningene av 

investeringene (avskrivningsgrunnlaget) og hvilken periode investeringene skal avskrives 

over (avskrivningstiden) i selvkostberegningene.  

Avskrivningsgrunnlaget beregnes på samme vis som etter rundskriv H-3/14, og det skal tas 

utgangspunkt i historisk kost. I forskriften er det imidlertid presisert at hvis anskaffelseskost 

av en eller annen grunn ikke er kjent, skal et estimat på historisk kost benyttes.  

Utgangspunktet for avskrivningstiden er at varige driftsmidler avskrives over den forventete 

brukstiden (den utnyttbare levetiden), slik det også er angitt i kommuneloven § 15-1 tredje 

ledd bokstav c. Utgiften ved en investering skal altså fordeles over den perioden som 

eiendelen er forventet å være i bruk. Dette bygger på at dagens brukere verken skal 

subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige brukere. På denne måten blir selvkost, og 

derigjennom også gebyrene fra brukerne, knyttet opp mot bruken av eiendelen.  

Som regel vil det være rimelig samsvar mellom utnyttbar levetid og avskrivningstiden som 

benyttes i årsregnskapet, og da kan det å legge de regnskapsmessige avskrivningstidene til 

grunn bidra til en enklere og mer hensiktsmessig praksis. I visse tilfeller kan det likevel 

tenkes at utnyttbar levetid avviker betydelig fra de regnskapsmessige avskrivningsperiodene. 

Vann- og avløpsledninger vil for eksempel kunne ha en betydelig lengre utnyttbar levetid enn 

avskrivningstidene i regnskapet. Å legge utnyttbar levetid til grunn vil kunne gjøre det 
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vanskeligere å finansiere slike investeringer, fordi det vil være vanskelig å få tatt opp lån med 

like lange løpetider. Forskriften åpner derfor opp for at de regnskapsmessige 

avskrivningsperiodene kan benyttes. 

For tomter og andre varige driftsmidler som ikke avskrives i regnskapet, kan det i 

selvkostberegningen settes avskrivningstider som er kortere enn den egentlige utnyttbare 

levetiden, for eksempel 40 eller 50 år. Også anskaffelser som i årsregnskapet ikke er 

klassifisert som varige driftsmidler, kan tas inn i beregningen av selvkost, dersom realitetene 

er å likestille med kjøp av et varig driftsmiddel. Et eksempel kan være kjøp av vannrettigheter 

for en avgrenset periode. I slike tilfeller kan kjøpsprisen tas med i grunnlaget for 

kapitalkostnadene (historisk kost) og avskrives over rettighetens avtaleperiode. 

Kalkylerenten 

Kapitalkostnaden i selvkostberegningen skal dekke kostnader som oppstår når kapital bindes 

opp i en realinvestering (bygninger, anlegg mv.). Kapitalkostnaden består således også av 

kalkulatoriske rentekostnader.  

Et prinsipp som lå til grunn for rundskriv H-3/14 og som forslaget til forskrift også bygger på, 

er at selvkost skal være upåvirket av om anskaffelsene er finansiert med lån eller 

egenkapital. I beregningen av selvkost benyttes det derfor en kalkylerente fremfor den 

faktiske renten som betales og føres i årsregnskapet. Kalkylerenten er ment å reflektere 

kostnaden ved å binde opp kapital i anskaffelsene. De kalkulatoriske rentekostnadene 

beregnes på bakgrunn av restverdien av de varige driftsmidlene, jf. forskriften § 6. 

Kalkylerenten er foreslått til årets gjennomsnittlige 5-årig swaprente med et tillegg på ½ 

prosentpoeng. Forslaget tilsvarer det som var anbefalt i rundskriv H-3/14. 

Departementet gjør oppmerksom på at også for avfallstjenester skal kalkylerenten legges til 

grunn, jf. Miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr. 

Korrigering av tidligere års feil 

I forskriften § 9 er det foreslått at hvis det avdekkes vesentlige feil i beregningen av samlet 

selvkost for et tidligere år, og feilen har gjort at det i foregående år har blitt krevd inn for høye 

gebyrer fra brukerne, må feilen rettes opp. Feilen må etter forslaget redusere samlet selvkost 

og gebyrgrunnlaget det året feilen rettes opp. 

Feil som innebærer at samlet selvkost har vært beregnet for lav i foregående år, kan etter 

forslaget ikke tas inn gjennom en økning av gebyrene. Dette bygger på at kommunene som 

profesjonell part og myndighet ikke bør kunne belaste innbyggerne for feil i 

beregningsgrunnlaget.  

Forskriften legger altså opp til at det bare er mulig å rette opp feil i tidligere års samlete 

selvkost når dette er til gunst for innbyggerne.  

Håndtering av overskudd og underskudd 

Normalt vil årets samlete gebyrinntekter avvike fra årets samlete selvkost (årets 

gebyrgrunnlag), og selvkostregnskapet avsluttes med et overskudd eller underskudd. 

Forskriften § 10 gir de nærmere reglene for hvordan et overskudd eller underskudd teknisk 

skal håndteres i selvkostregnskapet ved årsavslutningen og i de påfølgende årene.  

Forslaget innebærer at et overskudd må føres tilbake og ikke kan benyttes til andre formål 

utenfor selvkostområdet, mens et underskudd kan eller må dekkes inn av fremtidig 

overskudd i selvkostregnskapet. Dette svarer til løsningen i rundskriv H-3/14. Løsningen 
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sikrer at de samlete gebyrinntektene over tid ikke overstiger samlet selvkost. Spørsmålet om 

underskuddet kan eller må dekkes inn, avhenger av om det etter lov eller 

kommunestyrevedtak skal være full kostnadsdekning.  

Forslaget innebærer videre at et overskudd eller underskudd skal tilbakeføres eller dekkes 

inn senest innen fem år. Dette svarer også til løsningen i rundskriv H-3/14. Løsningen gir rom 

for fleksibilitet i praktiseringen av selvkostprinsippet og legger til rette for stabilitet i 

gebyrnivåene. Eksempelvis innebærer løsningen at et underskudd kan dekkes inn gjennom 

økte gebyrer over en femårsperiode, i stedet for at hele underskuddet må dekkes inn året 

etter at det oppsto med en tilsvarende høyere gebyrøkning.  

Selvkost skal etter forskriften beregnes ut fra kostnader for igangsatte aktiviteter. Dersom det 

planlegges å sette i gang økt aktivitet innenfor tjenesten de nærmeste årene, kan ikke 

kostnaden regnes inn i selvkost før aktiviteten er igangsatt. Femårsregelen for tilbakeføring 

av overskudd gir imidlertid mulighet for å kunne heve gebyrene gradvis i forkant av planlagte 

investeringer som vil medføre fremtidige økninger i beregnet selvkost, for eksempel som 

følge av høyere kapitalkostnader. Også dette følger løsningen i rundskrivet, og det legger til 

rette for at gebyrene kan økes gradvis i stedet for gjennom større gebyrøkninger fra det ene 

året til det andre.  

Femårsregelen må praktiseres under hensyn til at dagens brukere verken skal subsidiere 

eller bli subsidiert av fremtidige brukere. Håndtering av overskudd og underskudd må 

således planlegges, blant annet slik at det ikke bygges opp unødige eller ubegrunnete fond.  

Forskriften åpner imidlertid for at et underskudd kan dekkes inn senere enn fem år. Dette 

unntaket gjelder bare hvis dette er nødvendig for at dagens brukere ikke skal betale for 

fremtidig bruk av gjennomførte investeringer, og unntaket skal ivareta at selvkosttjenesten 

finansieres av brukerne som drar nytte av den. Et eksempel er en kommune som bygger ut 

vann- og avløpsnettet med overkapasitet for samtidig å kunne ta høyde for fremtidig 

utbygging av et hytte- eller boligfelt. Tilkoblingen til nettet vil skje etappevis etter hvert som 

hytte- eller boligfeltene bygges ut. Dersom kapitalkostnadene til ledningsnettet fullt ut må 

belastes dagens brukere, vil eksisterende brukere også dekke kostnadene ved nye 

(fremtidige) abonnenters bruk av anlegget. Unntaket åpner derfor for at gebyrene holdes 

lavere enn beregnet selvkost over flere enn fem år, slik at dette underskuddet kan dekkes inn 

etter hvert som nye abonnenter kommer til.  

Femårsregelen for tilbakeføring av overskudd og dekning av underskudd bygger på at 

gebyrbetalerne og brukerne av tjenesten i stor grad er de samme over tid, hvor de 

gebyrbetalerne som bidrar til et overskudd, senere vil dra nytte av tilbakeføringen (og 

tilsvarende ved underskudd). Dette vil normalt være tilfelle for tjenester som vann, avløp og 

renovasjon.  

For gebyrbelagte tjenester som er hjemlet i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og 

matrikkellova, vil gebyrene være knyttet til enkeltsaker, og brukerne vil i mindre grad være de 

samme fra år til år. Departementet har lagt til grunn at etter plan- og bygningsloven § 33-1, 

eierseksjonsloven § 15 og matrikkellova § 32, kan ikke underskudd for disse 

selvkosttjenestene fremføres når det ikke er midler på selvkostfondet. Dette er presisert i 

forskriften § 10 fjerde ledd. Bakgrunnen er at dersom de samlete gebyrinntektene for slike 

typer tjenester skulle vise seg å være lavere enn samlet selvkost, vil fremføring av 

underskudd innebære at fremtidige søkere vil kunne betale høyere gebyrer enn det tjenesten 

egentlig koster. På disse områdene må følgelig kommunene selv finansiere differansen 

dersom de samlete gebyrinntektene er lavere enn beregnet samlet selvkost.  
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Dokumentasjonskrav  

I forskriften § 11 foreslås det at kommunen skal kunne dokumentere hvordan beregningen av 

selvkost er gjort, slik at det kan etterses at gebyrene holdes innenfor de rettslige rammene. 

Dokumentasjonskravet knytter seg til beregningen av samlet selvkost, ikke til den enkelte 

sak eller sakstype. Kravet til å dokumentere samlet selvkost innebærer at det må kunne 

fremlegges en etterberegning og dokumentasjon som viser inntekter, kostnader og 

resultater, hvilke fordelingsnøkler som er brukt og hvordan fordelingsnøklene er utledet. 

Bestemmelsen er et overordnet krav. Kravet retter seg mot organer og instanser som 

kontrollutvalg, revisjonen, fylkesmannen, Sivilombudsmannen o.l., for at de skal kunne 

etterse hvordan selvkost er beregnet for den enkelte selvkosttjeneste. Forskriften krever at 

dokumentasjonen skal oppbevares i ti år, tilsvarende bokføringslovens krav til 

primærdokumentasjon.  
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Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 

Innledning og sentrale forslag 

Forslaget til ny forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 

(rapporteringsforskriften) er hjemlet i den nye kommuneloven § 16-1 andre ledd. 

Departementet har her fått hjemmel til å gi forskrift om hvilke opplysninger som skal 

rapporteres, hvordan det skal rapporteres og når det skal rapporteres.  

Departementet foreslår en ny rapporteringsforskrift som er felles både for kommunene og 

fylkeskommunene, herunder virksomheter opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for 

interkommunale selskaper. Forskrift 21.10.2003 nr. 1445 om rapportering fra 

interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver 

næringsvirksomhet, foreslås opphevet.  

Forslaget legger opp til at kommunene og fylkeskommunene og de øvrige virksomhetene 

som er rapporteringspliktige, skal rapportere til KOSTRA slik de kjenner det i dag. Statistisk 

sentralbyrå (SSB) sitt ansvar for hvordan rapporteringen skal skje videreføres.  

Forskriften gir i hovedsak nærmere regler om regnskapsrapporteringen, som i dagens 

forskrift. Departementet foreslår at alle årsregnskapene som skal utarbeides etter 

kommuneloven, også skal rapporteres. Dessuten skal årsregnskapene til interkommunale 

selskaper rapporteres, som i dag. Dette legger grunnlag for at Statistisk sentralbyrå fortsatt 

kan utarbeide konsoliderte regnskapstall i KOSTRA. Forskriften legger opp til at SSB i en 

overgangsperiode utarbeider konserntall i KOSTRA etter samme metodikk som i dag. 

Deretter legges metodikken om, slik at det er kommunenes konsoliderte årsregnskap som 

danner grunnlaget for konserntallene i KOSTRA, tidligst fra regnskapsåret 2021. Dette er 

nærmere omtale i punkt 4.2. 

Fagdepartementenes ansvar for å fastsette innholdet i tjenesterapporteringen videreføres, 

men innholdet i dette reguleres ikke i forskriften her, se punkt 4.3.  

Den nye forskriften er betydelig omarbeidet sammenlignet med gjeldende forskrift 

15.12.2000 nr. 1525 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Dette gjelder både 

hva som reguleres, struktur og språk. Flere av bestemmelsene i gjeldende forskrift er ikke 

nødvendig å regulere i forskrift og foreslås opphevet, se punkt 4.4. 
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Regnskapsrapporteringen 

Hvilke årsregnskaper skal rapporteres? 

Bakgrunn 

I dag rapporteres følgende årsregnskaper til KOSTRA: 

 Årsregnskapet til kommunekassen og fylkeskommunekassen. 

 Årsregnskapet til lånefond. 

 Årsregnskapet kommunale og fylkeskommunale foretak. Foretak som driver med 
produksjon og omsetning av elektrisk kraft er imidlertid unntatt fra rapporteringsplikten. 

 Årsregnskapet til interkommunale samarbeid etter kommuneloven av 1992 § 27, når 
samarbeidene utarbeider eget årsregnskap. Rapporteringsplikten gjelder både 
samarbeid som er og som ikke er eget rettssubjekt. 

 Årsregnskapet til interkommunale selskaper etter lov om interkommunale selskaper.  

Med grunnlag i disse regnskapene utarbeider SSB konsoliderte regnskapstall ("konserntall") 

for den enkelte kommune og fylkeskommune som publiseres i KOSTRA. Konserntallene 

viser kommunens samlede inntekter og utgifter på tjenestene uavhengig av organisering, det 

vil si uavhengig av om virksomheten utføres innenfor kommunekassen eller av et kommunalt 

foretak, et interkommunalt samarbeid eller et interkommunalt selskap. Figur 4.1 illustrerer 

dagens metode for utarbeidelse av konserntall i KOSTRA (noe forenklet). 

 

Figur 1.1 Dagens metode for utarbeidelse av konserntall i KOSTRA 

 
 

Departementets utgangspunkt er at den nye rapporteringsforskriften fortsatt må gi grunnlag 

for at SSB skal kunne publisere regnskapstall og nøkkeltall for den enkelte kommune på 

konsernnivå. Samtidig innebærer den nye kommuneloven enkelte endringer i kravene til 

hvilke årsregnskaper som skal utarbeides, jf. kommuneloven § 14-6 første ledd og § 14-8. 

Disse endringene i regnskapsplikten har betydning for hvilke regnskaper som kan og bør 

være underlagt rapporteringsplikt til SSB, og dermed hvordan SSB kan og bør utarbeide 

konserntallene i KOSTRA. Først og fremst er dette en følge av det nye kravet om at 

kommunene selv skal utarbeide konsoliderte årsregnskaper.  

Kort sagt innebærer det nye kravet at kommunene selv utarbeider konsoliderte regnskapstall 

for kommunen som juridisk enhet, hvor også kommunale foretak og andre virksomheter som 

er en del av kommunen som rettssubjekt inngår sammen med kommunekassens regnskap. I 

forslaget til ny budsjett- og regnskapsforskrift er det foreslått at dette skal skje fra og med 

regnskapsåret 2020, jf. departementets høringsnotat av 19.12.2018 (18/5561).  

Gitt at det konsoliderte årsregnskapet som kommunene utarbeider rapporteres til SSB, vil 

dette gi SSB mulighet til å utarbeide konserntall i KOSTRA etter en ny metode. Denne er 

illustrert (noe forenklet) i figur 4.2.  

 

Figur 1.2 Fremtidig metode for utarbeidelse av konserntall i KOSTRA 
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1 I kommunens konsoliderte regnskap inngår regnskapene til kommunekassen, kommunale foretak og lånefond, 

samt regnskapene til interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap som ikke er egne 

rettssubjekt. 
2 Med samarbeid menes her interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap. 

 

Departementet foreslår en forskrift som legger til rette for en slik omlegging av metoden for 

utarbeidelse av konserntall. Samtidig legger forskriften til rette for at det etableres en 

overgangsperiode for å redusere risikoen for store mangler i KOSTRA-statistikken. I det 

følgende gjøres det nærmere rede for dette. 

Omlegging av systemet for utarbeidelse av "konserntall" i KOSTRA 

SSB og KS har i dialog med departementet gitt uttrykk for at kommunenes konsoliderte 

årsregnskaper bør bli det nye grunnlaget for konserntallene i KOSTRA, slik det er skissert 

foran. Departementets vurdering er at metoden for utarbeidelse av konserntall i KOSTRA bør 

legges om på denne måten, for å kunne hente ut gevinstene som ligger i den nye 

metodikken. Dette er i tråd med kommunelovutvalgets forslag, jf. NOU 2016: 4 punkt 

19.5.4.3, og departementets vurdering i Prop. 46 L punkt 20.3.4.5.  

Gevinstene ved å legge om metoden knytter seg til flere forhold. For det første må det 

forventes at kvaliteten på konsolideringen vil bli bedre når kommunene konsoliderer flere av 

sine regnskaper selv ved utarbeidelsen av det konsoliderte årsregnskapet, før dette 

regnskapet rapporteres til SSB. Kommunene selv har bedre forutsetninger for å konsolidere 

regnskapene på riktig måte enn SSB, og det konsoliderte årsregnskapet vil også være 

underlagt regnskapsrevisjon. Dette vil kunne styrke kvaliteten på konserntallene i KOSTRA. 

For det andre ligger det en forenklingsgevinst for SSB i at kommunene gjør en større del av 

konsolideringen selv ved utarbeidelsen av det konsoliderte årsregnskapet. Med den nye 

metoden vil SSBs konsolideringsoppgaver bli redusert til å konstruere konserntall ut fra de 

tre typene av regnskaper som fremgår av figur 4.2. For det tredje kan en omlegging senere 

gi grunnlag for å redusere omfanget av rapporteringen ved at enkelte typer årsregnskaper 

unntas fra rapporteringsplikten. Dette forutsetter imidlertid at ikke andre statistiske hensyn 

tilsier at rapporteringsplikten bør videreføres. Departementet har ikke vurdert dette 

spørsmålet nærmere nå, fordi det i en overgangsperiode bør legges opp til å videreføre 

rapporteringsplikten for alle de ulike type årsregnskapene, se omtale nedenfor.  

Departementet foreslår ut fra dette at kommunenens konsoliderte årsregnskaper skal 

rapporteres til KOSTRA. Årsregnskapene til interkommunale politiske råd (etter 

kommuneloven kapittel 18) og kommunale oppgavefellesskap (etter kommuneloven kapittel 

19) som er egne rettssubjekt skal også rapporteres, tilsvarende dagens rapporteringsplikt for 

de interkommunale samarbeidene etter kommuneloven 1992 § 27 som utarbeider eget 

årsregnskap. Rapporteringsplikten for årsregnskapet til interkommunale selskaper (IKS) blir 

også videreført i ny forskrift. Rapportering av disse årsregnskapene gir altså SSB grunnlag 

for, etter overgangsperioden, å utarbeide konserntall etter metoden i figur 4.2.  
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Overgangsperiode 

SSB har i dialog med departementet gitt uttrykk for at en rask omlegging av metodikken for å 

utarbeide konserntall i KOSTRA vil føre med seg risiko for feil og mangler som på kort sikt 

kan svekke kvaliteten på KOSTRA-tallene. Denne risikoen kan følge av flere forhold knyttet 

til rapporteringen, for eksempel som følge av at kommunene ved innføringen ikke rapporterer 

regnskapene helt korrekt i tråd med standard kontoplan. Slike forhold vil kunne medføre at 

SSB ikke kan konstruere konserntall i KOSTRA med høy kvalitet. 

Departementets vurdering er at det på kort sikt bør være avgjørende å sikre at kvaliteten på 

konserntallene i KOSTRA ikke svekkes som følge av en for rask omlegging. Departementet 

foreslår derfor en forskrift som legger til rette for at konserntallene i en overgangsperiode 

fortsatt utarbeides etter samme mønster som i dag, jf. figur 4.1. Dette innebærer at 

rapporteringen av årsregnskapene for 2020, som foretas i 2021, må omfatte alle 

regnskapene som skal utarbeides etter kommuneloven samt regnskapene til interkommunale 

selskaper (IKS). Følgende årsregnskaper blir dermed rapporteringspliktige fra og med 

regnskapsåret 2020, jf. forskriften § 2: 

a) Det konsoliderte årsregnskapet til kommunen  

b) Årsregnskapet til kommunekassen  

c) Årsregnskapet til lånefond 

d) Årsregnskapet til kommunale foretak. Dette gjelder likevel ikke for årsregnskapet til 

kommunale foretak som er rapporteringspliktige til Norges vassdrags- og energidirektorat 

etter forskrift 11.3.1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering mv. § 2-1 

e) Årsregnskapet til interkommunale politiske råd  

f) Årsregnskapet til kommunale oppgavefellesskap  

g) Årsregnskapet til interkommunale samarbeid etter lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner 

og fylkeskommuner § 27 som ikke har blitt omdannet til et interkommunalt politisk råd 

eller et kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven § 31-2. 

h) Årsregnskapet til interkommunale selskaper 

 

Rapportering av disse årsregnskapene gir SSB grunnlag for i en overgangsperiode å 

utarbeide konserntall etter dagens metode, jf. figur 4.1.  

Sammenlignet med dagens rapporteringsplikt, betyr dette at rapporteringsplikten blir utvidet 

til også å omfatte det konsoliderte årsregnskapet til kommunen fra og med rapporteringen for 

regnskapsåret 2020. I tillegg vil flere interkommunale samarbeid (i form av interkommunale 

politiske råd, kommunale oppgavefellesskap og § 27-samarbeid) måtte rapportere 

regnskapet til KOSTRA. Dette er en konsekvens av at flere samarbeid må utarbeide eget 

årsregnskap og ikke lenger kan inngå i årsregnskapet (kommunekasseregnskapet) til 

kontorkommunen, jf. kommuneloven § 14-8 og forslaget til ny budsjett- og regnskapsforskrift 

kapittel 9.  

Selv om det konsoliderte årsregnskapet til kommunene ikke inngår i grunnlaget for de 

konserntallene som SSB skal utarbeide i overgangsperioden, bør rapporteringen av dette 

regnskapet settes i verk allerede fra regnskapsåret 2020. Dette gir mulighet for på et tidlig 

tidspunkt å høste erfaringer og identifisere utfordringene med innrapporteringen av dette 

regnskapet. Departementets vurdering er at dette regnskapet også bør publiseres i KOSTRA 

som et selvstendig regnskap allerede fra 2021 for regnskapsåret 2020, men da begrenset til 

kun publisering av hovedoversiktene for driftsregnskapet, investeringsregnskapet og 

balanseregnskapet.  
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Overgangsperioden betyr at potensielle forenklingsgevinster ikke blir tatt ut med en gang, og 

at det vil være noe merarbeid både for kommunene og SSB i overgangsfasen sammenlignet 

med det som vil være en mer ideell fremtidig løsning. Departementet anser dette som 

nødvendig for å sikre en god omlegging av rapporteringen til KOSTRA. 

Etter rapporteringen for 2020 i 2021 vil departementet gjøre en nærmere vurdering i samråd 

med SSB og KS om overgangsperioden skal fortsette også for rapporteringen for 2021 i 

2022, eller om metoden skal legges om allerede fra og med regnskapsåret 2021. Når 

omleggingen skjer blir det også aktuelt å vurdere nærmere om enkelte typer årsregnskaper 

skal fritas fra rapporteringsplikten fordi rapporteringen ikke lenger er nødvendig for å kunne 

utarbeide konserntallene i KOSTRA, eller om andre statistiske hensyn tilsier en videreføring 

av rapporteringsplikten. 

SSBs myndighet til å fastsette hvordan rapporteringen teknisk skal skje videreføres, jf. 

forskriften § 5. SSB vil som tidligere gi veiledning om dette.  

Standard kontoplan 

Standard kontoplan for regnskapsrapporteringen er regulert i forskriften kapittel 3. 

Kontoplanen som ligger i høringsforslaget er i hovedsak en videreføring av dagens 

kontoplan, med unntak for enkelte tilpasninger til forslaget til ny budsjett- og 

regnskapsforskrift, jf. departementets høringsnotat av 19.12.2018 (18/5561). Disse 

tilpasningene er i hovedsak mindre justeringer av navnet på enkelte arter og funksjoner slik 

at begrepsbruken i begge forskriftene blir den samme, og endringer i enkelte arter og 

funksjoner som følge av forslagene til nye regler om årsavslutningen i forslaget til ny 

budsjett- og regnskapsforskrift kapittel 4. Utover dette er det ikke foreslått endringer i 

kontoplanens innhold i forskriften som her sendes på høring. 

Departementet vil holde dialog med SSB og KS om hvilke tilpasninger som er nødvendig å 

gjøre i standard kontoplan for regnskapsrapporteringen eller i andre tekniske forhold ved 

rapporteringen. Departementet legger opp til at behovet for endringer i kontoplanen fra og 

med rapporteringsåret 2020 også vurderes på vanlig måte i samarbeid med 

regnskapsgruppa i KOSTRA, og at forslagene til endringer på vanlig vis legges frem for 

Samordningsrådet for KOSTRA etter sommeren. Som tidligere vil eventuelle justeringer i 

kontoplanen da bli fastsatt ved en endring i rapporteringsforskriften høsten 2019. 

Departementet går ikke nærmere inn på dette her. 

Departementet vil som tidligere gi veiledning om innholdet i de enkelte artene, funksjonene 

og balansekapitlene i kontoplanen i en egen kontoplanveileder.  

Forslaget til ny rapporteringsforskrift innebærer at SSB får myndighet til å stille krav som er 

nødvendige for å identifisere rapporterte regnskaper, herunder myndighet til å fastsette de 

såkalte kontoklassene for henholdsvis drifts-, investerings- og balanseregnskapet, jf. 

forskriften § 5. Kontoklassene reguleres således ikke i forslaget til ny forskrift. 

Krav om ny rapportering 

Departementet foreslår at et årsregnskap skal rapporteres på nytt, hvis dette er nødvendig 

for å rette opp vesentlige feil i KOSTRA-tallene. Dette skal styrke kvaliteten på KOSTRA-

tallene som publiseres av SSB. Bestemmelsen gjelder for eksempel ved feil bruk av 

kontoplanen når feilen er så vesentlig at det er nødvendig å rette den opp av hensyn til 

kvaliteten på KOSTRA-tallene. Bestemmelsen gjelder for eksempel også dersom det gjøres 
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endringer i årsregnskapet etter at regnskapet ble rapportert til KOSTRA, og endringen er så 

vesentlig at det er nødvendig å rette den opp av hensyn til kvaliteten på KOSTRA-tallene.  

Tidsfrist 

Kommunenes frist for å avlegge årsregnskapene vil fra og med regnskapsåret 2020 bli flyttet 

fra 15. februar til 22. februar, jf. kommuneloven § 14-6 sjette ledd. Departementet foreslår 

derfor at rapporteringsplikten til KOSTRA flyttes på samme måte, slik at også 

rapporteringsfristen for årsregnskapene vil være 22. februar. Tidspunktet for publisering av 

KOSTRA-tall skal fortsatt være 15. mars.  

Rapportering av tjenestedata 

Kommunene rapporterer i dag et stort omfang av ulike typer opplysninger om de ulike 

tjenestene. Det gjøres årlige justeringer og endringer i dette. Hvilke tjenestedata som skal 

rapporteres er i dag ikke fastsatt i forskrift, men fremgår av skjemaer som SSB utarbeider og 

justerer årlig. Departementets vurdering er at det heller ikke i ny forskrift er hensiktsmessig å 

regulere innholdet i tjenesterapporteringen i forskrift.  

Forskriften § 4 klargjør at de enkelte fagdepartementene har myndigheten til å fastsette 

hvilke opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres på de respektive 

fagområdene. Dette er ikke i veien for at de ulike arbeidsgruppene i KOSTRA-systemet 

ivaretar utviklingen av rapporteringen på de ulike tjenesteområdene og på vegne av det 

aktuelle departementet fastsetter hvilke opplysninger som skal rapporteres. Det enkelte 

fagdepartement vil imidlertid ha myndigheten til å avgjøre dette i siste instans. Dette er i tråd 

med etablert praksis.  

Forskriften viderefører SSBs ansvar for å utarbeide oversikter over de opplysningene som 

skal rapporteres, i form av skjemaer eller lignende.  

Det er ikke lagt opp til endringer i fristen for å rapportere tjenestedata, og fristen 15. februar 

videreføres i ny forskrift. 

Forskriftsbestemmelser som ikke videreføres  

Departementet foreslår at flere av bestemmelsene i gjeldende forskrift 15.12.2000 nr. 1525 

om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner ikke videreføres. Dette gjelder 

formålsbestemmelsen, definisjonslisten og regelen om avskrivninger i gjeldende forskrift §§§ 

2 til 4, som det ikke er nødvendig å regulere i den nye forskriften. Det gjelder også kravet i 

gjeldende forskrift § 6, hvor departementet ikke lenger ser behov for å stille et særskilt og 

generelt krav om systematisk lagring av opplysninger som er knyttet til ressursbruk og 

tjenester. Rapporteringsplikten står i dag på egne ben, uavhengig av et krav om lagring i 

forkant av rapportering. Departementet ser heller ikke behov for å videreføre bestemmelsen i 

gjeldende forskrift § 8 femte ledd om at rapporterte data skal oppbevares i fem år.  

I gjeldende forskrift § 7 er det stilt krav om at avgivelse av informasjon skal skje i samsvar 

med lov 14.4.2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Bestemmelsen videreføres 

ikke i forslaget til ny forskrift, da de rapporteringspliktige uansett vil måtte følge 

bestemmelsene i lov 15.6.2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger ved 

rapporteringen.  

Departementet foreslår også at den nye forskriften ikke skal stille krav om revisorattestasjon 

av metoden for konvertering hvis regnskapsrapporten er konvertert fra 

bevilgningsregnskapet. Dette er en type attestasjon som sjelden utføres, og som heller ikke 
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tjener som noen bekreftelse overfor departementet eller SSB. Kommuner som har behov for 

en slik attestasjon kan avtale dette med revisor uten at dette reguleres i forskriften. 

Departementets forslag innebærer at gjeldende forskrift § 8 fjerde ledd ikke videreføres.  
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 Forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR) 

Forslaget til ny forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR) er hjemlet i den nye 

kommuneloven § 16-2. Departementet har her fått hjemmel til å gi forskrift om hvilke 

opplysninger som registeret skal inneholde, hvordan meldinger til registeret skal gis, hvilke 

opplysninger som skal gis i meldingen og hvordan disse opplysningene skal behandles. 

Departementet har også fått hjemmel til å gi unntak fra kommuneloven §16-2 fjerde ledd om 

at statlige rapporteringsplikter ikke kan gjøres gjeldende før de er publisert i det kommunale 

rapporteringsregisteret. 

Lov- og forskriftsreglene om kommunalt rapporteringsregister gjelder for statlige organer, det 

vil si Brønnøysundregistrene som er registerfører og de departementene eller virksomhetene 

som er ansvarlige for statlige rapporteringsplikter rettet mot kommunesektoren. 

Bestemmelsene legger ingen plikter på kommunene og fylkeskommunene.  

I departementets forslag til ny forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR) er det i all 

hovedsak kun gjort tilpasninger til ny kommunelov § 16-12 og flere språklige endringer. Dette 

innebærer at de nye lov- og forskriftsreglene legger opp til en videreføring av registerets 

formål og innhold, og de pliktene som knytter seg til dette. I korte trekk betyr det følgende: 

Registeret skal gi en oppdatert og allment tilgjengelig oversikt over kommunenes og 

fylkeskommunenes rapporteringsplikter til staten (kommuneloven § 16-2 første og andre 

ledd), med det samme innholdet som etter dagens regler, jf. forslaget til ny forskrift § 3. 

Departementene eller virksomheter som er ansvarlige for rapporteringsplikter skal sende 

melding til registeret om nye plikter eller endringer i gjeldende plikter (kommuneloven § 16-2 

tredje ledd). Meldingene skal gis etter de nærmere reglene som følger av forslaget til ny 

forskrift § 4. Brønnøysundregistrene skal ved endringer oppdatere registeret senest innen tre 

uker.    

Den nye kommuneloven § 16-2 fjerde ledd viderefører at statlige rapporteringsplikter overfor 

kommunesektoren ikke kan gjøres gjeldende for kommunene før de er publisert i det 

kommunale rapporteringsregisteret. Departementet har vurdert om bestemmelsen i dagens 

forskrift 27.10.20005 nr. 1255 om Kommunalt rapporteringsregister (KOR) § 6 skal 

videreføres. Bestemmelsen slår fast at ansvarlig fagdepartement i særlige tilfeller kan gjøre 

unntak fra iverksettelsesforbudet i kommuneloven § 49 a nr. 3 annet punktum, slik at en 

rapporteringsplikt kan iverksettes før den er registrert i registeret. I merknadene til dagens 

forskrift § 6 er det angitt at "særlige tilfeller må være forhold av vesentlig karakter" og at 

"dårlig tid er ikke adekvat". Departementet er ikke kjent med at det har oppstått tilfeller hvor 

det har vært grunnlag for et fagdepartement til å ta i bruk denne hjemmelen. Departementet 

viser også til at Brønnøysundregistrene normalt vil kunne oppdatere registeret raskt etter at 

melding er mottatt, så fremt meldingen er fullstendig, og at oppdatering uansett skal skje 

innen tre uker. Det er således vanskelig å se for seg at det skal være nødvendig å åpne for 

et unntak fra iverksettelsesforbudet i ny lov § 16-2 fjerde ledd. Departementet foreslår derfor 

å ikke videreføre dagens forskrift § 6. 
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Departementets forslag til forskrifter 

Finansforskriften  

Forskrift xx. yy 2019 nr. nn om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og 

fylkeskommuner 

Korttittel: finansforskriften 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. yy 2019 med hjemmel i lov 

22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-13 sjette ledd. 

§ 1 Saklig virkeområde 

Denne forskriften gjelder for kommunenes og fylkeskommunenes finans- og gjeldsforvaltning.  

§ 2 Krav til innholdet i finansreglementet 

Finansreglementet skal inneholde bestemmelsene for hvordan kommunens eller 

fylkeskommunens finansielle midler og finansielle forpliktelser skal forvaltes. 

Bestemmelsene skal hindre kommunen eller fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell 

risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris 

ved forfall.  

Finansreglementet skal minst angi  

a) hva som er formålet med forvaltningen 

b) hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet 

c) hvilke midler som skal forvaltes med en lang tidshorisont 

d) hvilke avkastningsmål, rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av 

midlene som er nevnt i bokstav b og c, herunder hva som er tillatt risiko, kravene til 

risikospredning og tillatte finansielle instrumenter 

e) hvilke rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av gjeld, herunder hva 

som er tillatt risiko, kravene til risikospredning og tillatte finansielle instrumenter 

f) hvordan et avvik fra finansreglementet skal håndteres.  

Finansreglementet skal også angi  

a) hvilke tidspunkter kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget 

om finans- og gjeldsforvaltningen  

b) hva som skal være innholdet i rapporteringen om finans- og gjeldsforvaltningen.  

§ 3 Krav om kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen 

En uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning skal vurdere om 

finansreglementet legger opp til en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med kommuneloven §§ 

14-1 tredje ledd og 14-13 første ledd første punktum og om finansreglementet oppfyller kravene i 

denne forskriften § 2. Vurderingen skal foreligge før finansreglementet vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

En uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning skal vurdere 

rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen. 

§ 4 Krav til innholdet i kommunedirektørens rapporter til kommunestyret og fylkestinget 

Kommunedirektøren skal i rapportene om finans- og gjeldsforvaltningen til kommunestyret eller 

fylkestinget gi en beskrivelse og vurdering av kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko og 

avkastning, sammenholdt med målene, rammene og begrensningene for forvaltningen som er fastsatt i 

finansreglementet. Kommunedirektøren skal i rapportene også opplyse om og gi en vurdering av 
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eventuelle vesentlige markedsendringer og endringer i kommunens eller fylkeskommunens finansielle 

risiko. 

Rapportene skal vise hvordan finansielle midler er sammensatt og markedsverdien av de 

finansielle midlene, både samlet og for hver gruppe av midler. 

Rapportene skal vise hvordan finansielle forpliktelser er sammensatt og verdien av de finansielle 

forpliktelsene, både samlet og for hver gruppe av forpliktelser. Rapportene skal også opplyse om 

løpetiden for de finansielle forpliktelsene, og om verdien av lån som forfaller og må refinansieres 

innen 12 måneder. 

Rapportene skal opplyse om aktuelle markedsrenter og kommunens eller fylkeskommunens egne 

rentebetingelser. 

Hvis det har oppstått avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, 

skal rapportene opplyse om slike avvik og hvordan de er håndtert. 

§ 5 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1.1.2020. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og 

fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. 
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Merknader til finansforskriften 

Til § 1 Saklig virkeområde 

Forskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om finans- og gjeldsforvaltning i § 14-13 

og gir regler om innholdet i kommunenes og fylkeskommunenes finansreglement, 

kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og gjeldsforvaltningene, og regler 

om innholdet i kommunedirektørens rapportering til kommunestyret eller fylkestinget.  

Til § 2 Krav til innholdet i finansreglementet 

Første ledd første punktum innebærer at reglementet skal gi bestemmelsene for 

forvaltningen av alle finansielle midler (plasseringer) og alle finansielle forpliktelser (gjeld). 

Det vil si kommunestyrets eller fylkestingets regler for hvordan kommunens eller 

fylkeskommunens (ledige) midler/likviditet skal plasseres i finansmarkedet, hvordan 

gjeldsporteføljen skal settes sammen, bruk av finansielle instrumenter til styring av 

renterisiko, og så videre, innenfor rammene av lov og forskrift.  

Bestemmelsene som kommunestyret eller fylkestinget har fastsatt i finansreglementet vil 

være bindende for hvordan kommunedirektøren (eller den som har fått delegert myndighet) 

skal utøve finans- og gjeldsforvaltningen.  

Begrepet finansielle midler omfatter ikke investeringer i selskaper der kommunens eller 

fylkeskommunenes eierskap har et bredere samfunnsmessig formål eller hvor kommunen 

eller fylkeskommunen har skilt ut virksomhet i selskaper. Det vil si at aksjer og andeler i 

selskaper som i henhold til kommuneloven § 26-1 skal inngå i kommunens eller 

fylkeskommunens eierskapsmelding, ikke omfattes av denne forskriften. Forvaltningen av 

kommunenes og fylkeskommunenes pensjonsmidler skal heller ikke reguleres av 

finansreglementet.  

Andre punktum stiller et generelt og grunnleggende krav om at bestemmelsene i 

finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller 

fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og sikre 

at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall, jf. kommuneloven § 14-13 første ledd.  

Med finansiell risiko siktes det til usikkerhet om den framtidige verdien av plasseringen eller 

forpliktelsen i forhold til verdien på plasseringstidspunktet eller tidspunktet for 

avtaleinngåelse. Det eksisterer ulike typer av finansiell risiko, som markedsrisiko, kredittrisiko 

og likviditetsrisiko. Markedsrisiko er en samlebetegnelse for risikoen for tap eller økte 

kostnader som følge av endringer i markedspriser som renter, valutakurser og aksjer, og 

omfatter rente-, valutarisiko og prisrisiko. Kredittrisiko er faren for at motparten i en kontrakt 

misligholder sine forpliktelser. Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres 

disponible for kommunen eller fylkeskommunen på kort tid, uten at det oppstår vesentlige 

prisfall på plasseringene i forbindelse med realisasjon. Refinansieringsrisiko, dvs. risikoen for 

at kommunen eller fylkeskommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller, er en 

underkategori av denne. Dersom kommunen ikke har likviditet eller tilstrekkelige 

trekkrettigheter tilgjengelig, vil det påløpe et betalingsmislighold. På kort sikt vil det medføre 

økte utgifter i form av morarenter. Dersom likviditeten ikke skaffes til veie, vil en konsekvens 

kunne være førtidig realisering av eiendeler for å dekke hovedstol. Den finansielle risikoen 

som ligger i et verdipapir, vil som regel bestå av flere av disse ulike typene av risiko. 

Finansreglementet bør ha en langsiktig tidshorisont, og være robust mot svingninger i 

finansmarkedet. Hvis det er nødvendig på grunn av økt finansiell risiko, for eksempel ved 
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vesentlige markedssvingninger, eller for å sikre at betalingsforpliktelsene kan innfris, må 

kommunestyret eller fylkestinget selv endre reglementet, jf. kommuneloven § 14-13 andre 

ledd.  

Andre ledd stiller nærmere krav til innholdet i finansreglementet som retter seg mot hvordan 

forvaltningen skal utøves. Den enkelte kommune og fylkeskommune må vurdere om det er 

hensiktsmessig eller nødvendig å supplere finansreglementet med ytterligere bestemmelser.  

Bokstav a innebærer at kommunestyret og fylkestinget skal beskrive formålet med 

forvaltningen i finansreglementet. Det siktes her til hva som skal være kommunens eller 

fylkeskommunens målsettinger for finans- og gjeldsforvaltningen. Videre kan 

formålsbeskrivelsen for eksempel omfatte rettesnorer for valget mellom lavere eller høyere 

risiko og avkastning i forvaltningen (innenfor lovens rammer om at en ikke kan ta på seg 

vesentlig finansiell risiko), for valget mellom faste og flytende renter på innlån eller mellom 

ulike lånekilder med ulik løpetid (sertifikatlån, obligasjonslån, banklån osv.), eller for bruken 

av finansielle instrumenter som bidrar til å øke forvaltningens kompleksitet. 

Bokstav b innebærer at finansreglementet skal definere hvilke midler som skal forvaltes 

(kortsiktig) med lav risiko og høy likviditet. Kommunen og fylkeskommunen må selv, ut fra 

egen økonomisk situasjon, forestående forpliktelser og forfallstidspunktet for disse, vurdere 

nærmere hvilke midler dette skal være, i lys av kommuneloven § 14-1 tredje ledd og § 14-13 

første ledd. Dette vil typisk være løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter, hele 

eller deler av midlene stående på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond, ubrukte 

øremerkete drifts- og investeringstilskudd, midler på selvkostfond, ubrukte lånemidler og 

lignende. 

Bokstav c innebærer at finansreglementet skal definere hvilke midler som eventuelt skal 

regnes for å være langsiktige finansielle midler, og som kan forvaltes med en lang 

tidshorisont. 

Bokstav d innebærer for det første at reglementet skal angi hvilke avkastningsmål som skal 

ligge til grunn for forvaltningen av henholdsvis kortsiktige midler (midler som nevnt i bokstav 

b) og langsiktige midler (midler som nevnt i bokstav c).  Dette vil være begrenset av hva som 

må regnes som vesentlig finansiell risiko etter kommuneloven § 14-1 tredje ledd, og deretter 

hvilken finansiell risiko finansreglementet åpner for. Kommunestyret og fylkestinget må selv 

fastsette hvilke avkastningsmål som finansforvaltningen skal innrette seg mot, så lenge det 

ikke tas vesentlig finansiell risiko i strid med kommuneloven § 14-1 tredje ledd. Kommuner 

og fylkeskommuner kan også legge til grunn lav finansiell risiko og mer stabil avkastning for 

hele forvaltningsporteføljen, også for den delen av den ledige likviditeten som ikke vil bli 

brukt på kortere sikt.  

Bokstav d innebærer for det andre at reglementet skal fastsette de rammene og 

begrensningene som skal gjelde for forvaltningen av henholdsvis kortsiktige midler (midler 

som nevnt i bokstav b) og langsiktige midler (midler som nevnt i bokstav c). Kommunestyret 

og fylkestinget må herunder angi hva som er tillatt risiko, krav til risikospredning og tillatte 

finansielle instrumenter, og på den måten angi hvordan den finansielle risikoen som 

kommunen eller fylkeskommunen er utsatt for, skal håndteres.  

Dette vil typisk være regler for hvordan midlene skal fordeles på ulike verdipapirer 

(eksempelvis aksjer, obligasjoner, sertifikater, bankinnskudd), debitorgrupper (eksempelvis 

ulike typer markeder/bransjer/selskaper av aksjeutstedere eller obligasjonsutstedere) eller 

begrensninger for hvor stor del av midlene som kan plasseres i ett enkelt verdipapir 

(eksempelvis en enkelt aksje eller en enkelt obligasjon).  
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Bokstav e innebærer at reglementet skal fastsette de rammene og begrensningene som skal 

gjelde for forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens gjeld. Kommunestyret og 

fylkestinget må herunder angi hva som er tillatt risiko, krav til risikospredning og tillatte 

finansielle instrumenter, og på den måten angi hvordan den finansielle risikoen som 

kommunen eller fylkeskommunen er utsatt for på gjeldssiden skal håndteres.  

Dette vil typisk være regler for hvilke typer lån som skal tas opp og hvilken løpetid lånene 

skal ha, hvordan kommunen eller fylkeskommunen skal forholde seg til markedets 

forventninger om framtidig rentenivå, hvordan den skal tilpasse seg endringer i 

rentemarkedet, preferanser for valg mellom fast og flytende rente og mellom lån med ulik 

løpetid, valg av tidshorisont for eventuelle rentebindinger, rammer for refinansieringsbehov 

mv. 

Også på gjeldssiden vil manglende risikospredning kunne medføre vesentlig finansiell risiko. 

Finansreglementets bestemmelser om gjeldsforvaltningen vil i første rekke rette seg mot 

kommunens og fylkeskommunens håndtering av rentesvingninger (renterisiko) og mulighet til 

å kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall (likviditets- og refinansieringsrisiko). Når 

det gjelder refinansieringsrisiko innebærer kommuneloven § 14-1 tredje ledd at kommuner 

og fylkeskommuner som har svak likviditet, i liten grad vil ha anledning til å benytte seg av 

kortsiktig lånefinansiering.  

Det følger av bestemmelsene i bokstav d og e at kommunen eller fylkeskommunen ikke kan 

benytte finansielle instrumenter som ikke er angitt i finansreglementet. Hvis kommunen eller 

fylkeskommunen skal ha anledning til for eksempel å benytte bestemte typer derivater i sin 

finansforvaltning, ta opp lån i sertifikat- eller obligasjonsmarkedet osv., må det framgå av 

finansreglementet at slike finansielle instrumenter kan benyttes. 

Bokstav f innebærer at kommunestyret og fylkestinget i finansreglementet skal fastsette 

prosedyrer for hvordan avvik fra finansreglementet i finansforvaltningen skal håndteres. Det 

følger av bestemmelsen at når det konstateres et avvik fra finansreglementet, skal avviket 

følges opp i tråd med det som er angitt i reglementet. 

Det klare utgangspunktet er at det ikke skal forekomme avvik fra reglene i finansreglementet. 

Bestemmelsen i bokstav fmå ikke forstås som en hjemmel for å gjøre avvik fra 

finansreglementet. Bestemmelsen er basert på at det unntaksvis og av ulike grunner likevel 

vil kunne oppstå situasjoner hvor finans- og gjeldsforvaltningen bryter med det som er 

fastsatt i finansreglementet. Bestemmelsen er rettet mot en situasjon hvor det er konstatert 

avvik fra finansreglementet, og hvordan avviket skal følges opp og «lukkes».  

Dersom kommunen eller fylkeskommunen vurderer å foreta disposisjoner som ikke er 

forenlig med finansreglementet, må finansreglementet endres av kommunestyret eller 

fylkestinget før slike disposisjoner eventuelt gjennomføres.   

Tredje ledd stiller nærmere krav til innholdet i finansreglementet som retter seg mot 

kommunedirektørens rapportering om forvaltningen til kommunestyret mv.  

Bokstav a stiller krav om at finansreglementet skal angi tidspunktene for når 

kommunedirektøren skal rapportere om finans- og gjeldsforvaltningen til kommunestyret eller 

fylkestinget. Dette må fastsettes innenfor rammene av kommuneloven § 14-13 tredje ledd, 

som angir at rapporteringen skal skje minst to ganger i løpet av året, i tillegg til en gang etter 

utgangen av året.  

Kommunestyret eller fylkestinget bør også stille krav om at kommunedirektøren rapporterer 

uten ugrunnet opphold, hvis det skjer vesentlige endringer i porteføljen på grunn av 

utviklingen i markedet enten med hensyn på risiko eller avkastning.  
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Bokstav b innebærer at kommunestyret og fylkestinget i finansreglementet skal fastsette hva 

rapportene fra kommunedirektøren skal inneholde. For det første må det fastsettes hva 

rapportene skal inneholde i tråd med minimumskravene i forskriften § 4. For det andre må 

det fastsettes hva rapportene skal inneholde i tillegg, ut fra kommunen eller 

fylkeskommunens egne behov.  Se også merknadene til § 4. 

Til § 3 Krav om kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og 
gjeldsforvaltningen 

Første ledd første punktum innebærer at finansreglementet skal kvalitetssikres av en 

uavhengig instans. Den uavhengige instansen må ha tilstrekkelig faglig kompetanse på 

finansiell risiko og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner.   

Kravet om kvalitetssikring av finansreglementet er et særskilt krav knyttet til 

administrasjonens utarbeidelse av finansreglementet før det legges fram av administrasjonen 

til politisk behandling. Kravet kommer i tillegg til det generelle kravet i kommuneloven § 13-1 

tredje ledd om at kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte 

organer er forsvarlig utredet. Kravet er en ekstra mekanisme som skal sikre at 

finansreglementet er forsvarlig utredet.   

Kvalitetssikringen skal være en vurdering av om finansreglementet legger opp til en 

forvaltning hvor kommunen eller fylkeskommunen ikke tar på seg vesentlig finansiell risiko, jf. 

kommuneloven §§ 14-1 tredje ledd og 14-13 første ledd første punktum. Kvalitetssikringen 

skal også gå ut på om finansreglementet inneholder de bestemmelsene som kreves etter 

denne forskriften § 2. 

Kravet om uavhengig kvalitetssikring skal ivareta en rolledeling der den som kvalitetssikrer er 

uavhengig av den som utarbeider reglementet og der den som utfører et revisjonsoppdrag 

heller ikke reviderer eget arbeid som kvalitetssikrer. Kravet skal også ivareta at kommunens 

eller fylkeskommunens interesser knyttet til finans- og gjeldsforvaltningen ikke svekkes til 

fordel for næringsdrivendes interesser.  

Med uavhengig instans siktes det således til et fagmiljø, et selskap eller en person som står 

fritt fra den kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen. Samtidig må den 

uavhengige instansen ikke ha egeninteresse i at finansreglement utformes på en spesiell 

måte, for eksempel stå fritt fra de eller den som skal forvalte porteføljene hvis kommunen 

eller fylkeskommunen kjøper forvaltningstjenester fra andre og stå fritt fra selskaper som 

selger eller som har interesse i å selge finansielle produkter til kommunen eller 

fylkeskommunen. 

Bestemmelsen i første punktum utelukker ikke en revisor fra å være uavhengig kvalitetssikrer 

så lenge revisoren ellers regnes som uavhengig i denne sammenheng. Revisoren kan 

imidlertid være utelukket fra å ta på seg et slikt kvalitetssikringsoppdrag som følge av andre 

regler eller normer. Revisor kan bare ta på seg rollen som kvalitetssikrer så langt dette ikke 

virker negativt på revisors uavhengighet som revisor, jf. også forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 17 første ledd bokstav e om rådgivningstjenester.  

I bestemmelsen ligger det at uavhengig instans som har kvalitetssikret reglementet, ikke kan 

benyttes som ekstern forvalter så lenge reglementet er gjeldende. 

Andre punktum innebærer et krav om at kvalitetssikringen skal være utført og foreligge før 

kommunestyret og fylkestinget skal treffe vedtak om finansreglement.  

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende hvis finansreglementet skal endres. 
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Andre ledd innebærer at rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen skal kvalitetssikres av 

uavhengig instans. Det siktes her til rutinene som må utarbeides med grunnlag i 

kommuneloven § 25-1. Den uavhengige instansen må etter første punktum ha tilstrekkelig 

faglig kompetanse på finansiell risiko og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og 

fylkeskommuner. Begrepet uavhengig instans skal forstås på samme måte som etter første 

ledd.  

Til § 4 Krav til innholdet i kommunedirektørens rapporter til kommunestyret og fylkestinget 

Bestemmelsen angir kravene til innholdet i rapporteringen fra kommunedirektøren til 

kommunestyret og fylkestinget etter kommuneloven § 14-13 tredje ledd. Den enkelte 

kommune og fylkeskommune må ut fra egne behov selv utforme det nærmere innholdet i 

rapporteringen innenfor det som følger av § 4. Bestemmelsen legger til rette for at kommuner 

og fylkeskommuner med en lite kompleks finansforvaltning kan utforme en enklere 

rapportering. En mer kompleks finansforvaltning vil imidlertid sette krav til mer utførlig 

rapportering.  

Første ledd første punktum pålegger kommunedirektøren å gi en beskrivelse og en vurdering 

av kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko og avkastning i den aktuelle 

perioden. Dette skal knyttes opp mot de målsettingene som er fastsatt i finansreglementet, 

og de rammene og begrensningene som finansreglementet trekker opp.  

Etter andre punktum skal kommunedirektøren opplyse om det har skjedd vesentlige 

endringer i markedet og hva dette eventuelt betyr for kommunens eller fylkeskommunens 

finansielle risiko.  

Andre ledd angir at rapportene skal vise hvordan de finansielle midlene er sammensatt. 

Rapportene skal også oppgi markedsverdien av midlene, både samlet markedsverdi og 

markedsverdien for hver gruppe av midler. Forskriften regulerer ikke hvordan 

gruppeinndelingen skal være. Det kan være formålstjenlig å foreta rapporteringen på et 

detaljeringsnivå som tilsvarer detaljeringsnivået i finansreglementets krav til fordeling av 

finansielle midler.  

Tredje ledd første punktum angir at rapportene skal vise hvordan de finansielle forpliktelsene 

er sammensatt. Rapportene skal også oppgi verdien av forpliktelsene, både samlet verdi og 

verdien for hver gruppe av midler. Forskriften regulerer ikke hvordan gruppeinndelingen skal 

være. Det kan være formålstjenlig å foreta rapporteringen på et detaljeringsnivå som tilsvarer 

detaljeringsnivået i finansreglementets krav til fordeling av finansielle forpliktelser. Forskriften 

regulerer ikke om verdivurderingen skal være kostnadsbasert (pålydende verdi) eller 

markedsverdibasert (hvilken innløsningsverdi gjelden har på det aktuelle tidspunkt), eller om 

den ene tilnærmingen skal supplere den andre.  

Andre punktum slår fast at rapportene skal opplyse om løpetiden for forpliktelsene. I tillegg 

skal det opplyses om lån som forfaller og som må refinansieres i løpet av de neste tolv 

månedene (målt fra utgangen av perioden det rapporteres på). Sistnevnte må ses sammen 

med kravene om å rapportere på sammensetningen av gjeldsporteføljen og løpetiden på 

denne. Hensikten er at en eventuell refinansieringsrisiko skal synliggjøres i rapportene til 

kommunestyret eller fylkestinget. I noen låneavtaler vil långiver kunne ha en rett (opsjon) til å 

kreve førtidig innfrielse av lånet. Dersom långiver har varslet at lånet skal betales tilbake i 

løpet av de neste tolv månedene, vil dette omfattes av rapporteringsplikten. Dersom 

kommuner og fylkeskommuner av hensyn til egen styring ønsker å rapportere for en lengre 
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periode enn de neste tolv månedene, for eksempel til og med utløpet av det påfølgende 

budsjettåret, åpner forskriften for det.  

Fjerde ledd slår fast at det i tillegg skal rapporteres om aktuelle markedsrenter og hvilke 

rentebetingelser kommunen eller fylkeskommunen har avtalt. Bestemmelsen gjelder både for 

finansielle midler og finansielle forpliktelser. 

Femte ledd gjelder hvis det har oppstått avvik mellom kravene i finansreglementet og den 

faktiske forvaltningen. I så fall skal det opplyses om slike avvik i rapporten. Det skal også 

opplyses om hvordan avviket er håndtert.  

Til § 5 Ikrafttredelse 

Første ledd slår fast at forskriften gjelder fra 1.1.2020. Fra samme tidspunkt oppheves 

forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, jf. andre 

ledd. 
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Garantiforskriften 

Forskrift xx. yy.2019 nr. nn om kommunale og fylkeskommunale garantier 

Korttittel: garantiforskriften 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. yy.2019 med hjemmel i lov 

22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-19 tredje ledd. 

§ 1 Saklig virkeområde  

Denne forskriften gjelder for kausjoner eller annen økonomisk garanti som kommuner eller 

fylkeskommuner stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen 

selv. 

§ 2 Krav til innholdet i vedtak om garantier 

Et vedtak om å stille garanti skal alltid angi  

a) hvem garantien er stilt for og hvilket formål garantien gjelder 

b) hvilken type garanti som stilles 

c) hva som er det maksimale beløpet som kommunen eller fylkeskommunen garanterer for 

og hvordan det maksimale beløpet eventuelt reduseres i garantiperioden 

d) hvilket tidspunkt garantien gjelder fra og hvilket tidspunkt garantien opphører 

e) hvilke rettigheter kommunen eller fylkeskommunen eventuelt sikrer seg for å kunne 

dekke et tap ved innfrielse av garantien  

f) om vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19 første ledd 

for at vedtaket skal bli gyldig, eller om vedtaket er unntatt fra kravet om godkjenning etter 

kommuneloven § 14-19 andre ledd. 

Ved kausjoner for låneopptak skal vedtaket om å stille garanti også angi lånets hovedstol og 

hvilket tillegg for renter og omkostninger som kommunen eller fylkeskommunen garanterer for.  

Ved garantier som er unntatt fra kravet om godkjenning, skal vedtaket også angi at garantien ikke 

er gyldig hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med 

kommuneloven § 14-19 første ledd første punktum. 

§ 3 Begrensninger for varigheten til garantier 

Garantier som gjelder finansieringen av investeringer, kan ikke ha en varighet som er lengre enn 

investeringens levetid. Slike garantier kan ha en maksimal varighet på inntil 40 år. 

Garantier som gjelder andre formål, kan ikke ha en varighet som er lengre enn fem år. 

Ved kausjoner kan garantiens varighet ikke strekke seg utover to år fra det tidspunktet som 

fordringen mot hoveddebitor forfaller.  

§ 4 Kommunale garantier for små beløp 

Et vedtak om å stille garanti som er truffet av en kommune er unntatt fra kravet om godkjenning, 

hvis det maksimale beløpet som kommunen garanterer for er lavere enn eller lik den beløpsgrensen 

som gjelder for kommunen etter andre ledd.  

Beløpsgrensen for kommuner som  

a) ikke har over 3 000 innbyggere, er 800 000 kroner 

b) har over 3 000, men ikke over 10 000 innbyggere, er 2 000 000 kroner 

c) har over 10 000, men ikke over 30 000 innbyggere, er 4 000 000 kroner 

d) har over 30 000, men ikke over 100 000 innbyggere, er 7 000 000 kroner 

e) har over 100 000 innbyggere, er 10 000 000 kroner. 
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Det er innbyggertallet i kommunen den 1. januar i året før garantien vedtas som avgjør hva som er 

beløpsgrensen for kommunen. 

§ 5 Fylkeskommunale garantier for små beløp  

Et vedtak om å stille garanti som er truffet av en fylkeskommune er unntatt fra kravet om 

godkjenning, hvis det maksimale beløpet som fylkeskommunen garanterer for er lavere enn eller lik 

10 millioner kroner.  

§ 6 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser  

Forskriften trer i kraft 1.1.2020. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2.2.2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale 

garantier. 

Lov 25.9.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 51 og forskrift 2.2.2001 nr. 

144 om kommunale og fylkeskommunale garantier gjelder for garantier som er vedtatt innen 

31.12.2019 men som ikke vurderes av departementet for godkjenning før etter 1.1.2020. 
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Merknader til garantiforskriften 

Til § 1 Saklig virkeområde 

Forskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om garantier i § 14-19 og gir regler om 

innholdet i vedtak om garantier, garantiers varighet og beløpsgrensene for hvilke garantier 

som er unntatt fra lovens krav om godkjenning.  

Kommuneloven § 14-19 og denne forskriften gjelder kun for kausjoner eller annen 

økonomisk garanti som kommuner eller fylkeskommuner stiller for virksomhet som drives av 

andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, det vil si i andre rettssubjekter enn 

kommunen eller fylkeskommunen. Garantier som kommuner og fylkeskommuner avgir for 

egen ytelse, de såkalte egengarantiene, omfattes ikke.  

Med kausjoner menes at kommunen eller fylkeskommunen står inne for en annen persons 

forpliktelser overfor tredjemann, typisk et lån (tredjemannsgarantier). Kommuneloven § 14-19 

åpner for at slike garantier kan gis enten som simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon.  

Med annen økonomisk garanti siktes det til selvstendige garantier, det vil si garantier som 

ikke er knyttet til en tredjepersons fordring. En selvstendig garanti vil for eksempel handle om 

en plikt for kommunen til å dekke et underskudd eller deler av utgiftene i et prosjekt. 

Garantien kan gjelde andres driftsutgifter, men også utgifter til en investering som foretas av 

andre.  

Til § 2 Krav til innholdet i vedtak om garantier 

Bestemmelsen fastsetter flere krav til hva et vedtak om å stille en garanti minst skal 

inneholde. Før det treffes vedtak, må det gjøres en vurdering av om garantien går klar av 

forbudet mot å stille garantier som innebærer en vesentlig økonomisk risiko og forbudet mot 

å stille garantier for næringsvirksomhet, jf. kommuneloven § 14-19 første ledd. Før det treffes 

vedtak må det også gjøres en vurdering om av garantien er forenlig med reglene om offentlig 

støtte.  

Første ledd bokstav a slår for det første fast at garantivedtaket skal angi hvem garantien er 

stilt for. Det siktes her til hvem (hvilket rettssubjekt) kommunen eller fylkeskommunen støtter 

ved å stille garantien. Ved kausjoner er det ikke krav om å angi hvem som er kreditor for 

fordringen. For det andre slår bestemmelsen fast at det skal angis hvilket formål garantien 

gjelder. Dette kan for eksempel være om garantien stilles for driftsutgifter eller for 

finansieringen av en investering, og i så fall hvilken investering som skal foretas og hvilket 

låneopptak det kausjoneres for, slik at garantiens omfang avgrenses.  

Bokstav b stiller krav om at et vedtak om garanti skal angi hvilken type garanti som stilles, 

det vil si om det stilles en kausjon eller selvstendig garanti. For kausjoner må det oppgis om 

det er simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon.  

Etter bokstav c skal vedtaket inneholde det maksimale beløpet som kommunen eller 

fylkeskommunen garanterer for. Dette vil være det øvre garantiansvaret kommunen eller 

fylkeskommunen tar på seg inklusive alle eventuelle tillegg, eksempelvis tillegg for renter og 

omkostninger på lån som det kausjoneres for. Se også andre ledd som stiller nærmere krav 

til innholdet i garantivedtak hvor det stilles kausjoner.  

Etter bokstav c skal vedtaket også angi hvordan garantiansvaret eventuelt reduseres i 

garantiperioden. Dette er typisk aktuelt når en kommune eller fylkeskommune stiller en 

kausjon for et lån. Det normale vil da være å presisere i garantivedtaket at kommunens eller 

fylkeskommunens garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetalingen av lånet. 
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Bokstav d stiller krav om at garantiens varighet skal angis i vedtaket med både starttidspunkt 

og sluttidspunkt. Garantiens varighet kan ikke være lengre enn det som følger av § 3. Hvis 

varigheten til en kausjon skal strekke seg utover tidspunktet for når fordringen mot 

hoveddebitor forfaller, må dette også komme fram av vedtaket.   

Dersom varigheten til en garanti skal forlenges utover det som er angitt i garantivedtaket, må 

det treffes et nytt vedtak. I enkelte tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig at det i 

garantivedtaket slås fast at garantitiden kan forlenges forutsatt at visse hendelser inntreffer. 

Slike forlengelser, og forutsetningen for dem, må komme fram av vedtaket. Hvis det åpnes 

for at garantitiden kan forlenges, må det også oppgis hva som er sluttidspunktet for 

garantiansvaret med eventuell forlengelse. Eksempelvis er dette aktuelt ved 

bompengeprosjekter hvor bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kan forlenge 

innkrevingsperioden, og hvor nedbetalingsperioden for bompengeselskapets lån forlenges 

tilsvarende.  

I mange tilfeller tar kommunen eller fylkeskommunen inn ett eller flere sikringsvilkår som 

forutsetning for å stille garantien. Bokstav e stiller krav om at de rettighetene som 

kommunene eller fylkeskommunen oppnår ved garantistillelsen skal angis i vedtaket. 

Eksempelvis vil fylkeskommunen ved bompengeprosjekter få pant i innkrevingsretten, og når 

dette er tilfellet skal dette tas inn i vedtaket.  

Bokstav f innebærer at garantivedtaket må angi om garantivedtaket må godkjennes av 

departementet for at vedtaket skal være gyldig, eller om garantivedtaket er en garanti for et 

beløp som er unntatt fra kravet om godkjenning, jf. §§ 4 og 5.  

Andre ledd gjelder ved kausjoner for låneopptak. Bestemmelsen stiller krav om at vedtaket 

da, i tillegg til å angi maksimalbeløpet etter første ledd bokstav c, også må angi lånets 

hovedstol. Dersom det i tillegg garanteres for renter og omkostninger utover hovedstolen, må 

det også komme eksplisitt fram av vedtaket.  

Tredje ledd gjelder for garantier for små beløp som er unntatt fra kravet om godkjenning. 

Bestemmelsen stiller krav om at vedtaket også må presisere at garantitilsagnet ikke er gyldig 

hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med 

kommuneloven § 14-19 første ledd første punktum.  

Til § 3 Begrensninger for varigheten til garantier 

Første ledd første punktum innebærer at garantier som gjelder finansieringen av 

investeringer, ikke kan vare lengre enn den aktuelle investeringens levetid. Eksempelvis kan 

en kausjon for et låneopptak som skal finansiere en investering ikke ha en varighet på lengre 

enn 20 år hvis investeringens levetid må regnes som 20 år. Tilsvarende gjelder for annen 

økonomisk garanti. Andre punktum setter en øvre grense for lengden på slike garantier som 

innebærer at garantiens varighet maksimalt kan ha en varighet på 40 år.   

Andre ledd innebærer at garantier til andre formål enn de som er nevnt i første ledd ikke kan 

ha en varighet som er lengre enn fem år. Slike garantier kan typisk være garantier til 

driftsformål. Bestemmelsen gjelder både for kausjoner og annen økonomisk garanti som er 

gitt for andre formål enn finansiering av investeringer. 

Tredje ledd gjelder for kausjoner, og innebærer at varigheten til en kausjon ikke kan strekke 

seg utover to år fra det tidspunktet som fordringen mot hoveddebitor forfaller. Dersom 

kausjonens varighet skal gå utover forfallstidspunktet for fordringen, gjelder første og andre 

ledd fortsatt. Begrensningene i første og andre ledd vil således være inkludert en eventuell 

garantiperiode utover fordringens forfall. 
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Til § 4 Kommunale garantier for små beløp 

Første ledd innebærer at et garantivedtak som er truffet av en kommune er unntatt fra kravet 

om departementets godkjenning, jf. kommuneloven § 14-19 andre ledd første punktum, hvis 

det maksimale garantibeløpet er lavere enn eller lik beløpsgrensen som følger av andre ledd. 

Garantivedtak som er lavere enn eller lik beløpsgrensen, skal ikke sendes til departementet 

for godkjenning.  

Andre ledd fastsetter beløpsgrensene for kommunene, avhengig av innbyggertallet i 

kommunen. De er som følger: 

Kommuner som har 3 000 eller færre innbyggere, har en beløpsgrense på 800 000 kroner, jf. 

bokstav a. 

Kommuner som har flere enn 3 000, men ikke flere enn 10 000 innbyggere, har en 

beløpsgrense på 2 000 000 kroner, jf. bokstav b. 

Kommuner som har flere enn 10 000, men ikke flere enn 30 000 innbyggere, har en 

beløpsgrense på 4 000 000 kroner, jf. bokstav c. 

Kommuner som har flere enn 30 000, men ikke flere enn 100 000 innbyggere, har en 

beløpsgrense på 7 000 000 kroner, jf. bokstav d. 

Kommuner som har flere enn 100 000 innbyggere, har en beløpsgrense på 10 000 000 

kroner, jf. bokstav e. 

Dersom det stilles flere små garantier til samme formål med sikte på å komme under 

beløpsgrensen, må garantiene regnes som én. Garantiene vil da være underlagt kravet om 

godkjenning hvis garantiene samlet overstiger beløpsgrensen. 

Tredje ledd angir hvilket innbyggertall som skal legges til grunn for å avgjøre hvilken 

beløpsgrense som gjelder for kommunen. Bestemmelsen innebærer at det er innbyggertallet 

i kommunen per 1. januar i året forut for det året som garantivedtaket ble truffet av 

kommunen som er avgjørende. For eksempel betyr dette at for et garantivedtak som treffes i 

2020, gjelder innbyggertallet per 1. januar 2019. 

Til § 5 Fylkeskommunale garantier for små beløp  

Bestemmelsen angir én felles terskelverdi for alle fylkeskommunene og innebærer at 

garantier der det maksimale beløpet som fylkeskommunen garanterer for er lavere enn eller 

lik 10 millioner kroner, regnes som garantier for små beløp som er unntatt fra kravet om 

godkjenning.  

Dersom det stilles flere små garantier til samme formål med sikte på å komme under 

beløpsgrensen, må garantiene regnes som én. Garantiene vil da være underlagt kravet om 

godkjenning hvis garantiene samlet overstiger beløpsgrensen. 

Til § 6 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Første ledd slår fast at forskriften gjelder fra 1.1.2020. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2.2.2001 nr. 144 om kommunale og 

fylkeskommunale garantier, jf. andre ledd. For vedtak som er truffet før 1.1.2020, vil det ikke 

være krav om å treffe nye vedtak etter at denne forskriften trer i kraft. 

Tredje ledd presiserer en overgangsregel for garantivedtak som er truffet fram til og med 

31.12.2019, men som ikke blir vurdert for godkjenning av departementet før 1.1.2020 eller 

senere. For slike garantier skal departementet behandle saken i tråd med reglene i 

kommuneloven av 1992 § 51 og tilhørende forskrift av 2.2.2001 nr. 144.  
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Selvkostforskriften 

Forskrift xx. yy 2019 nr. nn om beregning av samlet selvkost for kommunale og 

fylkeskommunale gebyrer 

Korttittel: Selvkostforskriften 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. yy 2019 med hjemmel i lov 22. 

juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 15-1. 

§ 1 Saklig virkeområde 

Forskriften utfyller bestemmelsene om beregning av selvkost i kommuneloven § 15-1. 

Forskriften gjelder for beregningen av samlet selvkost for et tjenesteområde, hvis det er fastsatt i 

lov eller forskrift at kommunens eller fylkeskommunens gebyrer ikke skal være større enn kostnadene 

ved å yte tjenesten.  

§ 2 Selvkost 

Selvkost skal bare omfatte kostnadene som direkte og indirekte gjelder produksjonen av tjenesten 

som det skal betales gebyrer for. Både driftskostnader og kapitalkostnader omfattes, enten de er faste 

eller variable. Kostnader som påløper uavhengig av selvkosttjenesten, skal ikke inngå i selvkost. 

Inntekter som knytter seg til kostnader som omfattes av selvkost, skal trekkes fra.  

§ 3 Beregningsgrunnlaget 

Grunnlaget for beregningen av selvkost skal være regnskapsførte utgifter eller kostnader og 

regnskapsførte inntekter, så langt ikke noe annet følger av forskriften her.  

Hvis kommunen eller fylkeskommunen kjøper hele eller deler av selvkosttjenesten i markedet, er 

det den den avtalte prisen som skal inngå i selvkost. 

§ 4 Direkte driftskostnader 

Direkte driftskostnader omfatter kostnader til arbeid, varer og tjenester som anvendes for å yte 

selvkosttjenesten.  

§ 5 Indirekte driftskostnader 

Indirekte driftskostnader omfatter kostnader til stab- og støttefunksjoner, fellesfunksjoner og 

kontrollfunksjoner som utfyller eller understøtter selvkosttjenesten. Kostnader til politisk behandling 

inngår ikke i selvkost.  

Andelen indirekte driftskostnader som tilordnes selvkost, skal gjenspeile   selvkosttjenesten sin 

bruk av disse funksjonene.  

§ 6 Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader omfatter avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler og reversering 

av nedskrivninger, samt beregnete rentekostnader.  

Avskrivningene skal beregnes ut fra prisen på anskaffelsestidspunktet fratrukket byggelånsrenter, 

anleggsbidrag og andre inntekter knyttet til investeringen. 

Avskrivningene skal foretas planmessig over den utnyttbare levetiden til det varige driftsmidlet. 

Den utnyttbare levetiden kan settes lik avskrivningsperioden som er benyttet i virksomhetens 

årsregnskap. For tomter og andre varige driftsmidler som ikke avskrives i virksomhetens årsregnskap, 

kan avskrivningstiden settes kortere enn den egentlige utnyttbare levetiden.  

Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene 

og kalkylerenten i § 7.  
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Indirekte kapitalkostnader for funksjoner som nevnt i § 5 første ledd skal tilordnes selvkost på 

samme måte som indirekte driftskostnader etter § 5 andre ledd. Indirekte kapitalkostnader kan settes 

lik 5 prosent av de indirekte driftskostnadene etter fratrekk for inntekter som nevnt i § 2 andre ledd. 

§ 7 Kalkylerente 

Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.  

§ 8 Salg og utrangering av varige driftsmidler 

Ved salg av varige driftsmidler skal differansen mellom driftsmidlets restverdi og salgssummen 

inngå i selvkost som en inntekt eller kostnad.  

Ved utrangering av varige driftsmidler skal eventuell restverdi inngå i selvkost som en 

nedskrivning. 

§ 9 Korrigering av tidligere års feil 

Hvis det avdekkes vesentlige feil i beregningen av samlet selvkost for et tidligere år og feilen har 

vært til ugunst for brukerne av selvkosttjenesten, skal virkningen av feilen tas inn i selvkost som en 

inntekt. Virkningen av feil fra tidligere år som har vært til gunst for brukerne, skal ikke tas inn i 

selvkost.  

§ 10 Håndtering av overskudd og underskudd 

Årets samlete selvkost for gebyrområdet beregnet etter §§ 2 til 9 utgjør årets gebyrgrunnlag. 

Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at årets gebyrgrunnlag skal utgjøre en andel av 

selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.  

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et overskudd, skal 

overskuddet dekke inn et underskudd fra tidligere år. Et overskudd som ikke dekker inn et 

underskudd, skal avsettes til et selvkostfond i selvkostregnskapet. Et overskudd som er avsatt til 

selvkostfondet, skal tilbakeføres ved å bruke av selvkostfondet til å finansiere et underskudd senest i 

det femte året etter at overskuddet oppsto.  

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal 

underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så langt det er midler på fondet. Et 

underskudd som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal  fremføres i selvkostkalkylen til 

inndekning i et senere år. Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av overskudd senest i det 

femte året etter at underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette 

er nødvendig for at brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer.  

Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for tjenester hvor adgangen til å kreve gebyr er 

hjemlet i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), 

lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) eller lov 17. juni 2005 nr. 101 om 

eigedomsregistrering (matrikkellova).  

Det skal legges til beregnete renteinntekter på et selvkostfond ved årets slutt. Renteinntektene skal 

beregnes ut fra årets gjennomsnittlige beholdning på fondet og kalkylerenten i § 7.  

Det skal legges til beregnete rentekostnader på et fremført underskudd ved årets slutt. 

Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige fremførte underskudd og kalkylerenten i § 

7. Plikten i første punktum gjelder bare hvis det følger av lov eller forskrift at gebyrene skal dekke 

selvkost fullt ut, eller hvis dette følger av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.  

§ 11 Dokumentasjon av selvkostberegningen 

Kommunen eller fylkeskommunen skal kunne dokumentere hvordan beregningen av samlet 

selvkost er gjort. 
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Dokumentasjonen skal oppbevares i ti år.  

§ 12 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1.1.2020.  
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Merknader til selvkostforskriften 

Til § 1 Saklig virkeområde 

Forskriften gjelder for beregningen av samlet selvkost for et tjenesteområde, hvis det er 

fastsatt i lov eller forskrift at kommunens eller fylkeskommuner gebyrer ikke skal være større 

enn kostnadene ved å yte tjenesten. Dette innebærer at forskriften gjelder for beregningen 

av det samlete gebyrgrunnlaget (samlet selvkost) på områder der kommuner eller 

fylkeskommuner har hjemmel til å kreve gebyrer for tjenester som de yter, men der den øvre 

rammen for gebyrene samtidig er begrenset til selvkost. Forskriften regulerer ikke hvordan 

gebyrene skal utmåles, det vil si hvordan det samlete gebyrgrunnlaget (samlet selvkost) skal 

fordeles mellom den enkelte bruker av den aktuelle tjenesten. 

Produksjonen av selvkosttjenester kan organiseres på flere måter. Kommuneloven § 15-1 og 

denne forskriften gjelder uavhengig av hvordan virksomheten er organisert. Det innebærer 

for eksempel at hvis kommunen har satt ut hele tjenesten til et interkommunalt selskap eller 

til et kommunalt eid aksjeselskap, og dette er gjort ved utvidet egenregi etter lov om 

offentlige anskaffelser § 3-1 (i motsetning til å være satt ut på anbud), vil reglene om 

beregning av selvkost også gjelde for beregningen av hva som er selskapets selvkost, på 

samme måte som om kommunen selv hadde produsert tjenesten. Dersom kommunen kjøper 

hele eller deler av tjenesten i markedet, vil det være den avtalte prisen som inngår i eller 

utgjør selvkost, jf. § 3 andre ledd.  

Til § 2 Selvkost 

Etter kommuneloven § 15-1 andre ledd skal samlet selvkost for en tjeneste tilsvare 

merkostnaden ved å yte tjenesten. Selvkost er således den totale kostnadsøkningen ved å 

produsere en bestemt tjeneste.  

Første ledd utfyller lovens definisjon av selvkost. Første punktum presiserer at selvkost bare 

skal omfatte de kostnadene som direkte eller indirekte gjelder produksjonen av tjenesten 

som det skal betales gebyrer for.  

Andre punktum slår fast at både driftskostnader og kapitalkostnader inngår i selvkost, enten 

de er faste eller variable. Kostnader som knyttes til den enkelte betalingstjeneste, vil i de 

fleste tilfeller både bestå av kostnader som er uavhengig av produsert mengde, som for 

eksempel husleie, og kostnader som varierer med omfanget av produksjonen.  

Tredje punktum presiserer at kostnader som påløper uavhengig av produksjonen av den 

relevante tjenesten, ikke skal inngå i selvkost. Dette bygger på kommuneloven § 15-1 andre 

ledd om at selvkost skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten. Kostnader som ville ha 

påløpt uavhengig av selvkosttjenesten, og som derfor ikke innebærer en merkostnad ved å 

framstille selvkosttjenesten, skal ikke inngå i selvkost. 

Andre ledd innebærer at inntekter som knytter seg til kostnader som omfattes av selvkost, 

skal redusere selvkost. Bestemmelsen retter seg mot andre inntekter enn selve 

gebyrinntektene, og bygger på at inntekter som oppstår i sammenheng med at det påløper 

(direkte eller indirekte) kostnader på selvkostområdet, reduserer kommunens eller 

fylkeskommunens faktiske utlegg knyttet til selvkosttjenesten. Slike inntekter skal altså 

redusere gebyrgrunnlaget. Dette er for eksempel inntekter som øremerkede tilskudd, 

kompensasjon for merverdiavgift og gevinster ved salg av anleggsmidler. Dette kan også 

være salgsinntekter i tilknytning til produksjonen av selvkosttjenesten, eksempelvis inntekter 

fra salg av biprodukter.   
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Til § 3 Beregningsgrunnlaget 

Første ledd presiserer at det er regnskapsførte utgifter eller kostnader og regnskapsførte 

inntekter som skal være grunnlaget for beregning av selvkost. Selvkostberegningen skal 

således ta utgangspunkt i regnskapet for den aktuelle virksomheten, enten virksomheten 

fører regnskapet i tråd med kommunelovens regnskapsregler eller i tråd med 

regnskapsloven. Det følger av dette at kostnader som ikke er regnskapsført, eksempelvis 

alternativkostnader, ikke kan tas inn i selvkost. Bestemmelsen må ses i lys av 

kommuneloven § 15-1 tredje ledd bokstav a, hvor det heter at kostnadene skal beregnes ut 

fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost. Denne lovbestemmelsen innebærer at 

selvkost skal beregnes ut fra pådratte utgifter og at det er prisen på anskaffelsestidspunktet 

(historisk kost) som skal legges til grunn. Hensynet bak er prinsippet om at kommunen eller 

fylkeskommunen skal få tilbake de utleggene som har gått med for å yte tjenesten. Dette 

innebærer for eksempel at kostnader som er beregnet ut fra alternative markedspriser ikke 

kan inngå i selvkost.  

Første ledd gjelder likevel bare så langt ikke noe annet følger av forskriften her. § 6 om 

kapitalkostnader innebærer blant annet at avskrivningene som skal inngå i 

selvkostberegninger, vil kunne avvike fra avskrivningene i regnskapet. Bestemmelsen 

innebærer videre at det er kalkulatoriske renter, og ikke de faktiske, som skal inngå i 

beregningen av selvkost. Dette gjelder også når det skal legges til renter på selvkostfondet, 

jf. § 10 fjerde ledd.  

Andre ledd presiserer at hvis hele eller deler av selvkosttjenesten kjøpes i markedet, så er 

det den avtalte prisen som er grunnlaget for beregning av selvkost. Hvis for eksempel 

kommunen kjøper hele tjenesten av et selskap, er det således ikke krav om at selvkost skal 

beregnes særskilt ut fra selskapets faktiske kostnader, jf. også merknadene til § 1. Selv om 

hele driften av selvkosttjenesten er satt ut til et selskap, vil kommunen kunne ha indirekte 

kostnader knyttet til selvkosttjenesten. Slike kostnader vil da også inngå i selvkost.  

Til § 4 Direkte driftskostnader 

Bestemmelsen definerer hva som er direkte driftskostnader som inngår i selvkost. 

Bestemmelsen slår fast at direkte driftskostnader omfatter kostnader til arbeid, varer og 

tjenester som anvendes for å yte selvkosttjenesten. Dette omfatter alle kostnader som er 

forbundet direkte med produksjonen av selvkosttjenesten.  

Det følger av bestemmelsen at det er bare den andelen av virksomhetens kostnader som 

gjelder produksjonen av den aktuelle tjenesten som kan henføres til selvkost som direkte 

driftskostnader. Dersom ansatte ivaretar oppgaver for flere tjenester, må det foretas en 

fordeling av lønnskostnadene til de respektive tjenestene. Det samme gjelder også for 

lønnskostnader til administrative ledere, når bare en del av deres arbeid er direkte forbundet 

med produksjonen av selvkosttjenesten, og for varer og tjenester som også brukes til annet 

enn produksjonen av selvkosttjenesten.  

Inntekter som oppstår i tilknytning til de direkte driftskostnadene, skal trekkes fra i 

selvkostkalkylen, jf. § 2 andre ledd. 

Kostnader som ikke gjelder produksjonen av den aktuelle tjenesten, og eventuelle tilhørende 

inntekter, skal holdes utenfor selvkostkalkylen.  

Til § 5 Indirekte driftskostnader 

Bestemmelsen definerer hva som er indirekte driftskostnader som inngår i selvkost.  
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Første ledd første punktum slår fast at indirekte driftskostnader omfatter kostnader til stab- 

og støttefunksjoner, fellesfunksjoner og kontrollfunksjoner, som anvendes til å utfylle eller 

understøtte selvkosttjenesten. Dette omfatter både mer kunderelaterte funksjoner, slik som 

kundeservice, fakturering og behandling av enkeltsaker, og mer interne funksjoner, slik som 

administrasjon og administrativ ledelse (inkl. kommunedirektør), personaltjenester, juridiske 

tjenester, regnskap, IKT og arkiv mv. En rekke funksjoner kan således inngå i grunnlaget for 

beregning av indirekte driftskostnader i selvkost. Kostnader ved styreorganer i kommunale 

foretak, aksjeselskaper eller interkommunale selskaper inngår ikke i selvkost.  

Funksjoner som ikke utfyller eller understøtter selvkosttjenesten, holdes utenom, jf. også § 2 

om at kostnader som påløper uavhengig av produksjonen av selvkosttjenesten ikke skal tas 

med. Se dessuten andre punktum.  

Andre punktum presiserer spesifikt at kostnader til politisk behandling ikke inngår i selvkost. 

Dette omfatter utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer, godtgjørelser til 

folkevalgte mv. Det omfatter også kostnader ved representantskap og generalforsamling når 

tjenesten er skilt ut i et eget selskap. Slike utgifter skal således  ikke finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne.  

Andre ledd presiserer at de indirekte kostnadene skal henføres til selvkost ut fra 

selvkosttjenestens bruk av disse funksjonene. Metoden må reflektere faktisk bruk av 

funksjonene så langt dette er mulig å anslå, og eventuelle fordelingsnøkler for å anslå bruken 

må være knyttet til den enkelte funksjonen. For eksempel kan selvkosttjenestens andel av 

totalt antall ansatte benyttes for å anslå selvkosttjenestens bruk av personalfunksjonen. For 

funksjoner hvor den primære fordelingsnøkkelen er vanskelig tilgjengelig, eller 

arbeidskrevende å oppdatere, kan det benyttes en enklere fordelingsnøkkel som så godt 

som mulig gjenspeiler bruken av funksjonen, eksempelvis hvilken andel selvkosttjenesten 

utgjør av samlete brutto driftsutgifter. 

Inntekter som oppstår i tilknytning til de indirekte driftskostnadene, skal trekkes fra i 

selvkostkalkylen, jf. § 2 andre ledd. 

Indirekte kostnader som ikke kan henføres til den aktuelle tjenesten, og eventuelle tilhørende 

inntekter, skal holdes utenfor selvkostkalkylen.  

Til § 6 Kapitalkostnader 

Bestemmelsen definerer hva som er kapitalkostnader som inngår i selvkost. 

Første ledd innebærer at kapitalkostnader består av tre elementer. Det ene er 

avskrivningene av varige driftsmidler, jf. andre og tredje ledd. Alle varige driftsmidler 

avskrives i selvkostkalkylen, også de som ikke har begrenset levetid, for eksempel tomter. 

Det andre er eventuelle nedskrivninger av varige driftsmidler som følge av varige verdifall. 

Nedskrivinger som følge av et verdifall som forventes ikke å være forbigående, tas altså inn 

som kapitalkostnad i selvkostberegningen det året nedskrivningen foretas. Eventuelle 

reverseringer av nedskrivninger må redusere kapitalkostnaden på reverseringstidspunktet. 

Det tredje er kostnaden ved å binde opp kapital, det vil si den avkastningen som man 

alternativt kunne oppnå ved å plassere et tilsvarende beløp i markedet. De kalkulatoriske 

rentekostnadene er ment å gi uttrykk for denne alternativkostnaden, jf. femte ledd. 

Andre ledd regulerer hvilket beløp som skal ligge til grunn for avskrivningene 

(avskrivningsgrunnlaget). Utgangspunktet er at avskrivningene skal basere seg på prisen på 

anskaffelsestidspunktet, altså historisk (brutto) kost. Bestemmelsen åpner ikke for at en 

annen alternativkostnad, slik som for eksempel tapt markedsleie ved at eiendelen ved 
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alternativ bruk ville ha hatt en høyere verdi, kan legges inn i selvkostberegningen. Hvis 

anskaffelseskost av en eller annen grunn ikke er kjent, følger det av første punktum at et 

estimat på historisk kost skal benyttes.  

Bestemmelsen innebærer videre at inntekter knyttet til investeringen skal trekkes fra. Dette 

omfatter anleggsbidrag (investeringstilskudd) og andre inntekter knyttet til investeringen som 

reduserer kommunens eller fylkeskommunens faktiske utlegg, slik som for eksempel 

kompensasjon for merverdiavgift.  

I tillegg skal byggelånsrenter trekkes fra. Ved oppføring av bygninger og anlegg trekkes det 

gradvis på egne omløpsmidler eller på en byggelånskonto for å finansiere løpende 

utbetalinger i forbindelse med oppføringen. Renteutgifter på byggelån inngår som en del av 

anskaffelseskost for investeringen. Hvis investeringen i stedet var finansiert kun med egne 

midler, inngår ikke denne renteutgiften i anskaffelseskost. For å ivareta prinsippet om at 

finansieringsform ikke skal ha betydning for beregnede kostnader i selvkostkalkylen, trekkes 

derfor eventuelt henførte byggelånsrenter ut av anskaffelseskost i selvkostkalkylen. I stedet 

henføres kalkulatorisk rentekostnad på nye investeringer i året, jf. første ledd, uavhengig av 

om investeringen tas i bruk det året eller ikke. Det innebærer at investeringer som går over 

mer enn ett år blir årlig belastet med kalkulatorisk rentekostnad i selvkostkalkylen. 

Kommunen, fylkeskommunen eller selskapet blir med dette kompensert for den kapitalen 

som investeringene binder opp gjennom byggeperioden, før anleggsmiddelet har blitt aktivert 

i balansen. 

Tredje ledd første punktum innebærer at varige driftsmidler skal avskrives i selvkostkalkylen 

over den forventete brukstiden (den utnyttbare levetiden), slik det også er angitt i 

kommuneloven § 15-1 tredje ledd bokstav c. Dette bygger på at dagens brukere verken skal 

subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige abonnenter. Utgangspunktet for 

selvkostberegningen er altså at utgiften ved en investering skal fordeles over den perioden 

som eiendelen er forventet å være i bruk. På denne måten blir selvkost, og derigjennom 

også gebyrene fra brukerne, knyttet opp mot bruken av eiendelen.  

Andre punktum åpner for at den utnyttbare levetiden i selvkostkalkylen kan være den samme 

avskrivningsperioden som i årsregnskapet.  

Tredje punktum åpner for at avskrivningstiden for tomter og andre varige driftsmidler som 

ikke har begrenset levetid, kan settes kortere enn den egentlige utnyttbare levetiden. Det kan 

her være hensiktsmessig å benytte en avskrivningstid på 40 eller 50 år. I de tilfeller hvor 

tomteprisen inngår i anskaffelseskost for bygg og anlegg, legges det til grunn at det ikke er 

nødvendig å skille ut tomteprisen fra samlet anskaffelseskost. Begrepet "andre varige 

driftsmidler" omfatter i utgangspunktet anskaffelser som i årsregnskapet er klassifisert som 

varige driftsmidler. Begrepet vil imidlertid i denne sammenheng også omfatte andre 

anskaffelser som i realiteten er å likestille med kjøp av et varig driftsmiddel, selv om de i 

årsregnskapet ikke klassifiseres som det. Et eksempel kan være kjøp av vannrettigheter for 

en nærmere avgrenset periode. I slike tilfeller vil kjøpsprisen kunne tas med i grunnlaget for 

kapitalkostnadene (historisk kost) og avskrives over rettighetens avtaleperiode. 

Fjerde ledd slår fast at den kalkulatoriske rentekostnaden skal beregnes ut fra gjennomsnittet 

av restverdien av de varige driftsmidlene per henholdsvis 1.1. og 31.12. i det aktuelle året. 

Restverdien vil tilsvare historisk kost med alle de fratrekk som følger av første til tredje ledd. 

Kalkylerenten som skal benyttes, følger av § 7. 

Femte ledd innebærer at også (indirekte) kapitalkostnader knyttet til stab- og 

støttefunksjoner, fellesfunksjoner og kontrollfunksjoner omfattes av selvkost, når disse 
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utfyller eller understøtter selvkosttjenesten. Etter første punktum skal indirekte 

kapitalkostnader tilordnes selvkost på samme måte som indirekte driftskostnader. Det vil si at 

andelen indirekte kapitalkostnader skal gjenspeile selvkosttjenesten sin bruk av kapitalen. 

Andre punktum åpner imidlertid for at de indirekte kapitalkostnadene i stedet kan beregnes 

etter en forenklet metode. Det vil si at det alternativt kan brukes et sjablongmessig påslag på 

anslagsvis 5 prosent av netto driftsutgifter for støttefunksjonene mv. som kan henføres til 

selvkost.   

Til § 7 Kalkylerente 

Bestemmelsen fastsetter kalkylerenten til nivået på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ 

prosentpoeng. Det skal benyttes gjennomsnittlig nivå for det aktuelle året.  

Til § 8 Salg og utrangering av varige driftsmidler 

Når et varig driftsmiddel selges, må det tas ut av grunnlaget for beregning av 

kapitalkostnader. Etter første ledd skal imidlertid gevinsten eller tapet ved salget, det vil si 

differansen mellom anleggsmidlets restverdi i selvkostkalkylen og salgssummen tas inn i 

selvkost som en inntekt eller kostnad i salgsåret. 

Varige driftsmidler som tas ut av selvkostområdet og overføres til bruk i andre deler av 

virksomhet, behandles tilsvarende. I slike tilfeller må det utøves et fornuftig skjønn ved 

estimering av sannsynlig salgspris, og når det er snakk om vesentlige beløp, bør takst 

anvendes.  

Etter andre ledd skal utrangering av varige driftsmidler behandles som en nedskrivning i 

selvkostkalkylen.  

Til § 9 Korrigering av tidligere års feil 

Første ledd første punktum innebærer at hvis det avdekkes vesentlige feil i beregningen av 

samlet selvkost, og disse har vært til ugunst for brukerne, skal feilen rettes opp. Det siktes 

her til feil i regnskapsopplysningene og feil i beregningsmetoden, for eksempel feil 

anvendelse av fordelingsnøkler, kalkylerente, levetid på anleggsmidler eller feil henføring av 

direkte og indirekte kostnader. Bestemmelsen retter seg mot feil som har medført at selvkost 

og gebyrene har blitt beregnet for høyt. Feilen skal rettes opp ved at virkningen av feilen tas 

inn som en inntekt i selvkostberegningen. Dette reduserer samlet selvkost og 

gebyrgrunnlaget det året feilen rettes opp. 

Andre punktum regulerer tilfeller der feilene som avdekkes, har medført at beregnet selvkost 

i foregående år har vært for lav og at det i foregående år kunne ha blitt krevd inn høyere 

gebyrer. I slike tilfeller kan ikke samlet selvkost og gebyrgrunnlaget økes i etterkant.   

Til § 10 Håndtering av overskudd og underskudd 

Første ledd første punktum slår fast at årets gebyrgrunnlag tilsvarer årets samlete selvkost 

slik det skal beregnes etter §§ 2 til 9. Årets gebyrgrunnlag danner den øvre rammen for årets 

samlete gebyrinntekter på det aktuelle selvkostområdet. Andre punktum presiserer at 

kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme at gebyrinntektene ikke skal dekke full 

selvkost, men i stedet settes lik en andel av samlet selvkost. For eksempel at 

gebyrinntektene skal dekke 80 prosent av samlet selvkost, det vil si at gebyrgrunnlaget 

settes til 80 prosent, mens de siste 20 prosentene dekkes av andre inntekter. Denne 
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adgangen gjelder bare så langt det ikke følger av annen lov eller forskrift at gebyrinntektene 

skal tilsvare selvkost. 

I særlov kan det være gitt spesielle regler som innebærer at gebyrgrunnlaget på det aktuelle 

tjenesteområdet ikke kan settes til full selvkost slik selvkost beregnes etter denne forskriften 

§§ 2 til 9. For eksempel innebærer byggesaksforskriften § 7-6 et gebyrbortfall hvis 

kommunen overskrider de lovpålagte saksbehandlingsfristene. Kommunen skal da ikke 

kunne få dekket full selvkost gjennom gebyrinntektene, og det må tas hensyn til dette i 

selvkostberegningen. Gebyrbortfallet kan ikke regnes som et underskudd etter § 10 i 

forskriften her.  

Andre ledd første punktum innebærer at hvis det oppstår et overskudd, skal overskuddet 

umiddelbart dekke inn et eventuelt fremført underskudd. Dersom det ikke foreligger et 

fremført underskudd, eller hvis årets overskudd er høyere, skal overskuddet i sin helhet, eller 

det overskytende beløpet, avsettes til et selvkostfond i selvkostregnskapet, jf. andre 

punktum. Det følger av første og andre punktum at det i selvkostkalkylen ikke kan fremføres 

både et overskudd (selvkostfond) og et underskudd samtidig fra det ene året til det andre.  

Tredje punktum innebærer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet skal gå med til å 

dekke et fremtidig underskudd. Det vil si at det må planlegges for at gebyrinntektene i et 

kommende år må settes lavere enn selvkost, slik at et tidligere overskudd blir tilbakeført 

gjennom å finansiere differansen/underskuddet. Tredje punktum setter også en frist på fem 

år for å tilbakeføre overskudd. Et overskudd som oppsto i år t skal tilbakeføres senest i år 

t+5, et overskudd som oppsto i år t+1 skal tilbakeføres senest i år t+6 og så videre. Det 

følger også av tredje punktum at selvkostfondet bare kan benyttes til å dekke fremtidige 

underskudd.  

Tredje ledd første punktum innebærer at hvis det oppstår et underskudd, skal underskudd 

dekkes inn umiddelbart ved bruk av selvkostfondet, så langt det er midler på fondet. Dersom 

det ikke er midler på selvkostfondet, eller hvis årets underskudd er høyere, skal 

underskuddet i sin helhet, eller det resterende beløpet, fremføres i selvkostregnskapet til 

inndekning i et senere år, jf. andre punktum. Det følger av første og andre punktum at det i 

selvkostregnskapet ikke kan fremføres både et overskudd (selvkostfond) og et underskudd 

samtidig fra det ene året til det andre. 

Tredje punktum innebærer at et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig 

overskudd. Det vil si at det må planlegges for at gebyrinntektene i et kommende år må settes 

høyere enn selvkost, slik at underskudd blir dekket inn. Tredje punktum setter også en frist 

på fem år for å dekke inn underskudd. Et underskudd som oppsto i år t skal dekkes inn 

senest i år t+5, et underskudd som oppsto i år t+1 skal dekkes inn senest i år t+6 og så 

videre.  

Fjerde punktum gir et unntak fra regelen i tredje punktum. Unntaket åpner for at underskudd 

som fremføres, kan dekkes inn senere enn fem år etter at det oppsto. Unntaket gjelder bare 

hvis det er nødvendig å gå utover fem år for å unngå at dagens brukere betaler for fremtidig 

bruk av gjennomførte investeringer. Unntaket gjelder for eksempel i situasjoner en kommune 

bygger ut vann- og avløpsnettet med overkapasitet for å kunne ta høyde for framtidig 

utbygging av et hytte- eller boligfelt, hvor tilkoblingen til nettet vil skje etappevis over en lang 

rekke år etter hvert som hytte- eller boligfeltene bygges ut. 

Bestemmelsene i tredje ledd er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget 

bestemmer at et underskudd skal dekkes inn på en annen måte enn ved å øke 

gebyrinntektene. I praksis vil dette måtte skje gjennom bruk av kommunens eller 
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fylkeskommunens frie inntekter. Dette vil kun være aktuelt for tjenesteområder hvor selvkost 

setter den øvre rammen for gebyrinntektene, men hvor kommunen ikke er pålagt full 

kostnadsdekning. Se også fjerde ledd.  

Det følger av andre og tredje ledd at det ikke er adgang til å både avsette et overskudd og 

bruke av et tidligere års overskudd i samme år. Det er heller ikke adgang til å dekke inn et 

fremført underskudd og fremføre et nytt underskudd i samme år.  

Fjerde ledd gir et unntak fra reglene om framføring av underskudd for gebyrbelagte tjenester 

som er hjemlet i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova. I de tilfellene 

det ikke er midler på selvkostfondet, kan ikke et underskudd framføres til senere år, men må 

finansieres av kommunen selv.  

Femte ledd første punktum innebærer at selvkostfondet skal godskrives kalkulatoriske 

renteinntekter. Renteinntektene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige beholdning på 

fondet og kalkylerenten i § 7, jf. andre punktum. Selvkostfondet inklusive renter vil være et 

bundet fond i årsregnskapet som må benyttes i årsbudsjettet og årsregnskapet i tråd med 

bestemmelsene i andre og tredje ledd. Selvkostfondet kan for eksempel ikke benyttes i 

årsbudsjettet som finansiering av investeringer. 

Sjette ledd første punktum innebærer at det skal legges til kalkulatoriske rentekostnader på 

fremførte underskudd. Underskudd til fremføring vil således også inkludere renter. 

Rentekostnaden skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige fremførte underskudd og 

kalkylerenten i § 7, jf. andre punktum.  

§ 11 Dokumentasjon av selvkostberegningen 

Første ledd angir at kommunen eller fylkeskommunen skal kunne dokumentere hvordan 

beregningen av selvkost er gjort. Dokumentasjonskravet knytter seg til beregningen av 

samlet selvkost, ikke til den enkelte sak eller sakstype.  

Brukerbetaling av tjenester kan kun kreves når det foreligger hjemmel for det 

(legalitetsprinsippet). For å kunne påse at gebyrtjenesten holdes innenfor de rettslige 

rammer til økonomisk dekning, må det dokumenteres hvordan selvkost er beregnet. Det må 

kunne framlegges en etterberegning som viser inntekter, kostnader og resultater, hvilke 

fordelingsnøkler som er brukt og hvordan fordelingsnøklene er utledet.  

Bestemmelsen er et overordnet krav. Kravet legger til rette for at profesjonelle organer og 

instanser som kontrollutvalg, revisjonen, fylkesmannen, Sivilombudsmannen o.l., men også 

andre, skal kunne se hvordan selvkost er beregnet for den enkelte selvkosttjeneste. 

Andre ledd angir at dokumentasjonen skal oppbevares i ti år. Dette tilsvarer bokføringslovens 

krav til primærdokumentasjon. Kravet må i tillegg ses i sammenheng med at forskriften gir 

anledning til å tilbakeføre over- og underskudd over en lengre periode, jf. § 10 tredje ledd. 

Hele beregningsgrunnlaget, det vil si grunnlagsdata, selvkostberegningen og 

selvkostregnskapet må kunne dokumenteres i 10 år. Kravet til oppbevaring innebærer også 

at oppbevaringen må foretas på en ordnet måte og være betryggende sikret mot 

ødeleggelse, tap og endring, slik at det kan fungere etter sin hensikt. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1.1.2020, og gjelder fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. 
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KOSTRA-forskriften 

Forskrift xx. yy 2019 nr. nn om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. 

Korttittel: KOSTRA-forskriften 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. yy 2019 med hjemmel i lov 

22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 16-1 andre ledd og 

lov 29.1.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 42. 

Kapittel 1. Virkeområde 

§ 1 Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for rapportering av opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester 

til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA) etter kommuneloven § 16-1 første ledd.  

Forskriften gjelder for rapporteringen fra:  

a) kommuner og fylkeskommuner 

b) kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kapittel 9 

c) interkommunale politiske råd etter kommuneloven kapittel 18 

d) kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 19 

e) interkommunale samarbeid etter lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner § 27 som ikke har blitt omdannet til et interkommunalt politisk råd eller 

et kommunalt oppgavefelleskap etter lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 

fylkeskommuner § 31-2 

f) interkommunale selskaper etter lov 29.1.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.  

Kapittel 2. Krav til rapportering, rapporteringsmetode og rapporteringsfrister 

§ 2 Årsregnskapene som skal rapporteres  

Følgende årsregnskaper skal rapporteres: 

a) Det konsoliderte årsregnskapet til kommunen eller fylkeskommunen  

b) Årsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen  

c) Årsregnskapet til lånefond 

d) Årsregnskapet til kommunale eller fylkeskommunale foretak. Dette gjelder likevel ikke for 

årsregnskapet til kommunale eller fylkeskommunale foretak som er rapporteringspliktige 

til Norges vassdrags- og energidirektorat etter forskrift 11.3.1999 nr. 302 om økonomisk 

og teknisk rapportering mv. § 2-1 

e) Årsregnskapet til interkommunale politiske råd  

f) Årsregnskapet til kommunale oppgavefellesskap  

g) Årsregnskapet til interkommunale samarbeid etter lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner 

og fylkeskommuner § 27 som ikke har blitt omdannet til et interkommunalt politisk råd 

eller et kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven § 31-2. 

h) Årsregnskapet til interkommunale selskaper 

Årsregnskapene skal rapporteres senest 22. februar i året etter regnskapsåret. 

Et årsregnskap skal rapporteres på nytt, hvis dette er nødvendig for å rette opp vesentlige feil.   

§ 3 Krav om kvartalsrapportering av regnskapet til kommunekassen og fylkeskommunekassen 
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Kommuner og fylkeskommuner skal hvert kvartal rapportere kommunekassens eller 

fylkeskommunekassens regnskap.  

Rapporteringen skal skje senest: 

a) 20. april for første kvartal 

b) 5. august for andre kvartal 

c) 20. oktober for tredje kvartal  

d) 20. januar for fjerde kvartal. 

§ 4  Opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres 

Det enkelte departement fastsetter hvilke opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal 

rapporteres årlig for det fagområdet som departementet har ansvar for. Statistisk sentralbyrå skal 

utarbeide oversikter over de opplysningene om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres.  

Opplysningene om ressursbruk og tjenester skal rapporteres senest 15. februar. 

§ 5 Rapporteringsmetode 

Rapporteringen skal skje elektronisk til Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå fastsetter 

hvordan den elektroniske rapporteringen skal skje. 

§ 6 Krav til kvaliteten på rapporterte opplysninger  

Den rapporteringspliktige har ansvaret for at opplysningene som rapporteres har en tilstrekkelig 

kvalitet. 

Statistisk sentralbyrå kan avvise å ta imot opplysninger som ikke har tilstrekkelig kvalitet. Hvis 

Statistisk sentralbyrå avviser å ta imot opplysninger, skal Statistisk sentralbyrå så snart som mulig gi 

avsenderen melding om dette. Meldingen skal også angi årsaken til avvisningen.  

Kapittel 3. Krav til innholdet i regnskapsrapporteringen  

§ 7 Krav om rapportering etter standard kontoplan 

Regnskapsrapporteringen etter §§ 2-1 og 2-2 skal foretas i tråd med kontoplanen som er fastsatt i 

§§ 3-2 til 3-5.  

§ 8 Artskontoplan 

Inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger skal fordeles og rapporteres på 

følgende artskontoer: 

Art 010 Fast lønn 

Art 020 Lønn til vikarer 

Art 030 Lønn til ekstrahjelp 

Art 040 Overtidslønn 

Art 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 

Art 070 Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg 

Art 075 Lønn renhold 

Art 080 Godtgjørelse folkevalgte 

Art 089 Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn 

Art 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 

Art 099 Arbeidsgiveravgift 

Art 100 Kontormateriell 

Art 105 Undervisningsmateriell 

Art 110 Medisinsk forbruksmateriell 
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Art 114 Medikamenter 

Art 115 Matvarer 

Art 120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 

Art 130 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 

Art 140 Annonse, reklame, informasjon 

Art 150 Opplæring og kurs 

Art 160 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige 

Art 165 Andre opplysningspliktige godtgjørelser 

Art 170 Transport og drift av egne og leide transportmidler og anleggsmaskiner og lignende 

Art 180 Strøm 

Art 181 Fjernvarme/fjernkjøling 

Art 182 Fyringsolje og fyringsparafin 

Art 183 Naturgass og andre fossile gasser 

Art 184 Bioenergi 

Art 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring  

Art 190 Leie av lokaler og grunn 

Art 195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 

Art 200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 

Art 209 Medisinsk utstyr 

Art 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 

Art 220 Leie av driftsmidler 

Art 230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg 

Art 240 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 

Art 250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg/nyanlegg 

Art 260 Renholds- og vaskeritjenester 

Art 270 Andre tjenester som inngår i egenproduksjon 

Art 280 Grunnerverv 

Art 285 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 

Art 300 Kjøp fra staten 

Art 330 Kjøp fra fylkeskommuner 

Art 350 Kjøp fra kommuner 

Art 370 Kjøp fra andre (private) 

Art 375 Kjøp fra interkommunalt selskap der (fylkes)kommunen selv er deltager 

Art 380 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen (fylkes)kommune  

Art 400 Overføring til staten 

Art 429 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon 

Art 430 Overføring til fylkeskommuner 

Art 450 Overføring til kommuner 

Art 470 Overføring til andre (private) 

Art 475 Overføring til interkommunalt selskap der (fylkes)kommunen selv er deltager  

Art 480 Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen (fylkes)kommune 

Art 500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 

Art 501 Konserninterne renteutgifter 

Art 509 Tap finansielle instrumenter 

Art 510 Avdrag på lån 

Art 511 Konserninterne avdrag 
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Art 520 Utlån 

Art 521 Konserninterne utlån 

Art 529 Kjøp av aksjer og andeler 

Art 530 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/udekket 

Art 540 Avsetninger til disposisjonsfond 

Art 548 Avsetninger til ubundne investeringsfond 

Art 550 Avsetninger til bundne fond 

Art 570 Overføring til investeringsregnskapet 

Art 589 Rapportkontroll (positivt avvik) 

Art 590 Avskrivninger 

Art 600 Brukerbetaling for kommunale tjenester 

Art 620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer og lignende utenfor merverdiavgiftsområdet 

Art 629 Billettinntekter 

Art 630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 

Art 640 Merverdiavgiftspliktige gebyrer 

Art 650 Annet merverdiavgiftspliktig salg av varer og tjenester 

Art 660 Salg av driftsmidler 

Art 670 Salg av fast eiendom 

Art 690 Fordelte utgifter/internsalg 

Art 700 Refusjon fra staten 

Art 710 Sykelønnsrefusjon 

Art 729 Kompensasjon for merverdiavgift 

Art 730 Refusjon fra fylkeskommuner 

Art 750 Refusjon fra kommuner 

Art 770 Refusjon fra andre  

Art 775 Salg til interkommunalt selskap  der (fylkes)kommunen selv er deltager 

Art 780 Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen (fylkes)kommune 

Art 800 Rammetilskudd 

Art 810 Andre statlige overføringer 

Art 830 Overføring fra fylkeskommuner 

Art 850 Overføring fra kommuner 

Art 870 Skatt på inntekt og formue 

Art 874 Eiendomsskatt annen eiendom 

Art 875 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger 

Art 877 Andre direkte og indirekte skatter 

Art 880 Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen (fylkes)kommune 

Art 890 Overføringer fra andre  

Art 895 Overføringer fra interkommunalt selskap  der (fylkes)kommunen selv er deltager 

Art 900 Renteinntekter 

Art 901 Konserninterne renteinntekter 

Art 905 Utbytte og eieruttak 

Art 909 Gevinst finansielle instrumenter 

Art 910 Bruk av lån 

Art 911 Bruk av konserninterne lån 

Art 920 Mottatte avdrag på utlån 

Art 921 Mottatte avdrag på konserninterne utlån 
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Art 929 Salg av aksjer og andeler 

Art 940 Bruk av disposisjonsfond 

Art 948 Bruk av ubundne investeringsfond 

Art 950 Bruk av bundne driftsfond 

Art 958 Bruk av bundne investeringsfond 

Art 970 Overføringer fra driftsregnskapet 

Art 980 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk/udekket beløp) 

Art 989 Rapportkontroll (negativt avvik) 

Art 990 Motpost avskrivninger 

§ 9 Funksjonskontoplan for kommuner og kommunale foretak mv. 

Inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger skal fordeles og rapporteres på 

følgende funksjonskontoer: 

Funksjon 100 Politisk styring 

Funksjon 110 Kontroll og revisjon 

Funksjon 120 Administrasjon 

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 

Funksjon 130 Administrasjonslokaler 

Funksjon 170 Årets premieavvik 

Funksjon 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 

Funksjon 172 Pensjon 

Funksjon 173 Premiefond 

Funksjon 180 Diverse fellesutgifter 

Funksjon 190 Interne serviceenheter 

Funksjon 201 Barnehage 

Funksjon 202 Grunnskole 

Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn 

Funksjon 213 Voksenopplæring 

Funksjon 215 Skolefritidstilbud 

Funksjon 221 Barnehagelokaler og skyss 

Funksjon 222 Skolelokaler 

Funksjon 223 Skoleskyss 

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge 

Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid 

Funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser 

Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer 

Funksjon 244 Barneverntjeneste 

Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 

Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 

Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 

Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 

Funksjon 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 

Funksjon 261 Institusjonslokaler 
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Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger 

Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 

Funksjon 275 Introduksjonsordningen 

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen 

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold 

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv. 

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 

Funksjon 289 Forsøk med statlige oppgaver 

Funksjon 290 Interkommunale samarbeid  

Funksjon 301 Plansaksbehandling 

Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 

Funksjon 303 Kart og oppmåling 

Funksjon 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet 

Funksjon 321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 

Funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 

Funksjon 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 

Funksjon 332 Kommunale veier 

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted 

Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker 

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 

Funksjon 340 Produksjon av vann 

Funksjon 345 Distribusjon av vann 

Funksjon 350 Avløpsrensing 

Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 

Funksjon 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg 

Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv 

Funksjon 365 Kulturminneforvaltning 

Funksjon 370 Bibliotek 

Funksjon 373 Kino 

Funksjon 375 Muséer 

Funksjon 377 Kunstformidling 

Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 

Funksjon 383 Kulturskoler 

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg 

Funksjon 390 Den norske kirke 

Funksjon 392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

Funksjon 393 Gravplasser og krematorier 

Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue 

Funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 

Funksjon 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet 

Funksjon 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. 
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Funksjon 860 Motpost avskrivninger 

Funksjon 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 

Funksjon 880 Avsetninger, bruk av avsetninger, overføring fra drift til investering og 

inndekning av merforbruk og udekket beløp 

Funksjon 899 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk, udekket beløp) 

Funksjon 899 Avvikspost/rapportkontroll 

§ 10 Funksjonskontoplan for fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak mv. 

Inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger skal fordeles og rapporteres på 

følgende funksjoner: 

Funksjon 400 Politisk styring 

Funksjon 410 Kontroll og revisjon 

Funksjon 420 Administrasjon 

Funksjon 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 

Funksjon 430 Administrasjonslokaler 

Funksjon 460 Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde 

Funksjon 465 Interfylkeskommunale samarbeid  

Funksjon 470 Årets premieavvik 

Funksjon 471 Amortisering av tidligere års premieavvik 

Funksjon 472 Pensjon 

Funksjon 473 Premiefond 

Funksjon 480 Diverse fellesutgifter 

Funksjon 490 Interne serviceenheter 

Funksjon 510 Skolelokaler og internatbygninger 

Funksjon 515 Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring 

Funksjon 520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør 

Funksjon 521 Studiespesialisering 

Funksjon 522 Bygg- og anleggsteknikk 

Funksjon 523 Elektrofag 

Funksjon 524 Design og håndverk 

Funksjon 525 Restaurant- og matfag 

Funksjon 526 Helse- og oppvekstfag 

Funksjon 527 Idrettsfag 

Funksjon 528 Teknikk og industriell produksjon 

Funksjon 529 Musikk, dans og drama 

Funksjon 530 Medier og kommunikasjon 

Funksjon 531 Naturbruk 

Funksjon 532 Service og samferdsel 

Funksjon 533 Kunst, design og arkitektur 

Funksjon 554 Fagskole 

Funksjon 559 Landslinjer 

Funksjon 561 Oppfølgningstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste 

Funksjon 562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 

Funksjon 570 Fagopplæring 

Funksjon 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven 

Funksjon 590 Andre formål 

Funksjon 660 Tannhelsetjeneste – fellesfunksjoner 
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Funksjon 665 Tannhelsetjeneste – pasientbehandling 

Funksjon 701 Tilrettelegging, støttefunksjoner og finansieringsbistand for næringslivet 

Funksjon 710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet 

Funksjon 711 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 

Funksjon 715 Lokal og regional utvikling 

Funksjon 716 Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og innlandsfisk 

Funksjon 722 Fylkesveier 

Funksjon 730 Buss 

Funksjon 731 Fylkesveiferjer 

Funksjon 732 Båtruter 

Funksjon 733 Transport(ordninger) for funksjonshemmede 

Funksjon 734 T-bane og trikk/bybane 

Funksjon 740 Bibliotek 

Funksjon 750 Kulturminneforvaltning 

Funksjon 760 Muséer 

Funksjon 771 Kunstformidling 

Funksjon 722 Kunstproduksjon 

Funksjon 775 Idrett 

Funksjon 790 Andre kulturaktiviteter 

Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue 

Funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 

Funksjon 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet 

Funksjon 860 Motpost avskrivninger 

Funksjon 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 

Funksjon 880 Avsetninger, bruk av avsetninger, overføring fra drift til investering og 

inndekning av merforbruk og udekket beløp 

Funksjon 899 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk, udekket beløp) 

Funksjon 899 Avvikspost/rapportkontroll 

§ 11 Kontoplan for balansekapitler og sektorer  

Eiendelene, gjelden og egenkapitalen skal fordeles og rapporteres på følgende balansekapitler: 

Kapittel 10 Bankinnskudd og kontanter 

Kapittel 11 Obligasjoner 

Kapittel 12 Sertifikater 

Kapittel 13 Kortsiktige fordringer 

Kapittel 14 Konserninterne kortsiktige fordringer 

Kapittel 15 Derivater 

Kapittel 17 Varer 

Kapittel 18 Aksjer og andeler (omløpsmidler) 

Kapittel 19 Premieavvik 

Kapittel 20 Pensjonsmidler 

Kapittel 21 Aksjer og andeler (anleggsmidler) 

Kapittel 22 Utlån (anleggsmidler)  

Kapittel 23 Konserninterne langsiktige fordringer 

Kapittel 24 Utstyr, maskiner og transportmidler 

Kapittel 27 Faste eiendommer og anlegg 

Kapittel 28 Immaterielle eiendeler 
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Kapittel 31 Likviditetslån 

Kapittel 32 Annen kortsiktig gjeld 

Kapittel 33 Konsernintern kortsiktig gjeld 

Kapittel 34 Derivater 

Kapittel 39 Premieavvik 

Kapittel 40 Pensjonsforpliktelse 

Kapittel 41 Obligasjonslån 

Kapittel 42 Obligasjonslån med forfall i neste regnskapsår 

Kapittel 43 Sertifikatlån 

Kapittel 45 Gjeld til kredittinstitusjoner 

Kapittel 46 Avsetning for forpliktelser 

Kapittel 47 Konsernintern langsiktig gjeld 

Kapittel 51 Bundne driftsfond 

Kapittel 53 Ubundet investeringsfond 

Kapittel 55 Bundne investeringsfond 

Kapittel 56 Disposisjonsfond 

Kapittel 580 Prinsippendringer som påvirker AK (investering) 

Kapittel 581 Prinsippendringer som påvirker AK (drift) 

Kapittel 5900 Merforbruk i driftsregnskapet 

Kapittel 5970 Udekket beløp i investeringsregnskapet 

Kapittel 5990 Kapitalkonto 

Kapittel 9100 Ubrukte lånemidler 

Kapittel 9110 Ubrukte konserninterne lånemidler 

Kapittel 9200 Andre memoriakonti 

Kapittel 9999 Motkonto for memoriakontiene 

Eiendelene, gjelden og egenkapitalen skal også fordeles og rapporteres på sektorkoder som 

fastsettes av Statistisk sentralbyrå.  

§ 12 Krav til innholdet i kvartalsrapporteringen 

Kvartalsrapporteringen skal inneholde opplysningene som er registrert i regnskapet på 

rapporteringstidspunktet.  

Ved kvartalsrapporteringen kan kommunene og fylkeskommunene unnlate å rapportere på 

følgende arter, funksjoner og kapitler:  

a) Artene 530, 540, 548, 550, 570 og 580. 

b) Artene 930, 940, 948, 950, 970 og 980.  

c) Funksjonene 170, 470, 860, 880 og 899.  

d) Kapittel 19, 20, 39 og 40 og kapitlene 51 til 5990 og 9100 til 9999.  

Kapittel 4. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

§ 13 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1.1.2020.  

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter: 

a) Forskrift 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og 

fylkeskommuner. 

b) Forskrift 21. oktober 2010 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og 

kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. 
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§ 14 Overgangsregler 

Rapporteringen for 2019 skal foretas i tråd med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1425 om 

rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift 21. oktober 2010 nr. 1445 om 

rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver 

næringsvirksomhet.  
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Merknader til KOSTRA-forskriften 

Til § 1 Virkeområde 

Forskriften utfyller kommuneloven § 16-1 om kommunenes og fylkeskommunenes 

rapportering til staten, jf. første ledd. Forskriften regulerer hvilke opplysninger som skal 

rapporteres, hvordan det skal rapporteres og når det skal rapporteres med hjemmel i 

kommuneloven § 16-1 første ledd.  

Andre ledd fastsetter at forskriften gjelder for rapportering både fra kommuner og 

fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kapittel 9, 

interkommunale politiske råd etter kommuneloven kapittel 18 og kommunale 

oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 19.  

Forskriften gjelder også for interkommunale samarbeid etter lov 25.9.1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner § 27 som enda ikke har blitt omdannet til et interkommunalt 

politisk råd eller et kommunalt oppgavefelleskap, jf. omdanningsfristen på fire år i 

kommuneloven § 31-2 første ledd.  

I tillegg gjelder forskriften for rapportering fra interkommunale selskaper, jf. lov 29.1.1999 nr. 

6 om interkommunale selskaper § 42.  

Til § 2 Årsregnskapene som skal rapporteres 

Første ledd angir hvilke årsregnskaper som skal rapporteres. Regnskapet må være avsluttet 

i tråd med reglene i budsjett- og regnskapsforskriften før rapporteringen skjer. 

Det følger av bokstav a til f at alle årsregnskapene som skal utarbeides etter kommuneloven 

skal rapporteres. Årsregnskapet til kommunale eller fylkeskommunale foretak som er 

rapporteringspliktig til Norges vassdrags- og energidirektorat etter forskrift 11.3.1999 nr. 302 

om økonomisk og teknisk rapportering mv. § 2-1 er imidlertid fritatt fra rapporteringsplikten, jf. 

bokstav d andre punktum. 

I bokstav a siktes det til årsregnskapet som skal utarbeides etter kommuneloven § 14-6 

bokstav d. 

I bokstav b siktes det til årsregnskapet som skal utarbeides etter kommuneloven § 14-6 

bokstav a. 

I bokstav c siktes det til årsregnskapet som skal utarbeides etter kommuneloven § 14-14 

tredje ledd. 

I bokstav d siktes det til årsregnskapet som skal utarbeides etter kommuneloven § 14-6 

bokstav b. Dette omfatter også årsregnskapet til kommunale og fylkeskommunale foretak 

som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven med hjemmel i budsjett- og 

regnskapsforskriften § 8-1. Rapporteringsplikten for kommunale og fylkeskommunale foretak 

gjelder altså både de som utarbeider årsregnskapet etter kommunale prinsipper og de som 

utarbeider årsregnskapet etter regnskapsloven, med unntak for de foretakene som er nevnt i 

bokstav d andre punktum. 

I bokstav e og f siktes det til årsregnskapene som skal utarbeides etter kommuneloven § 14-

8. 

Det følger videre av bokstav g at også årsregnskapene til interkommunale samarbeid etter 

lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 27 skal rapporteres. Det siktes 

her til årsregnskapet som slike samarbeid skal utarbeide etter kommuneloven § 14-8, jf. 

budsjett- og regnskapsforskriften kapittel 9. Bestemmelsen i bokstav g er kun aktuell for slike 

samarbeid som enda ikke har blitt omdannet til et interkommunalt politisk råd eller et 
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kommunalt oppgavefelleskap, jf. kommuneloven § 31-2. Rapporteringsplikten gjelder både 

for de som er eget rettssubjekt og de som ikke er eget rettssubjekt. Rapporteringsplikten i 

bokstav g gjelder bare når samarbeidet utarbeider eget årsregnskap, og ikke hvis 

samarbeidets regnskap inngår i kontorkommunens regnskap etter budsjett- og 

regnskapsforskriften §§ 9-3 og 9-4. 

Også årsregnskapet til interkommunale selskaper skal rapporteres, jf. bokstav h. Det siktes 

her til årsregnskapet som slike selskaper skal utarbeide etter lov om interkommunale 

selskaper § 27. Rapporteringsplikten i bokstav h gjelder både de selskapene som utarbeider 

årsregnskapet etter kommunale prinsipper og de som utarbeider årsregnskapet etter 

regnskapsloven. 

Kravene til innholdet i regnskapsrapportering følger av forskriften kapittel 3.  

Andre ledd slår fast at fristen for å rapportere årsregnskapene er senest 22. februar i året 

etter regnskapsåret. 

Tredje ledd stiller krav om at et årsregnskap må rapporteres på nytt hvis ny rapportering er 

nødvendig for å rette opp vesentlige feil i KOSTRA-tallene som SSB publiserer. 

Bestemmelsen gjelder for eksempel ved feil bruk av kontoplanen når feilen er så vesentlig at 

det er nødvendig å rette den opp av hensyn til kvaliteten på KOSTRA-tallene. Bestemmelsen 

gjelder for eksempel også dersom det gjøres endringer i årsregnskapet etter at regnskapet 

ble rapportert til KOSTRA, og endringen er så vesentlig at det er nødvendig å rette den opp 

av hensyn til kvaliteten på KOSTRA-tallene. Hva som er en vesentlig feil og som utløser plikt 

til ny rapportering vil være en skjønnsmessig vurdering i de enkelte tilfellene.  

Innholdet i rapporteringen (kontoplanen) er regulert i kapittel 3. 

Til § 3 Krav om kvartalsrapportering av regnskapet til kommunekassen og 
fylkeskommunekassen 

Bestemmelsen stiller krav om at kommunene og fylkeskommunene hvert kvartal skal 

rapportere regnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen innenfor de angitte 

fristene.  

Innholdet i rapporteringen er regulert i kapittel 3. 

Til § 4 Opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres 

Bestemmelsen i første ledd første punktum slår fast at de enkelte sektordepartementene har 

myndighet til å fastsette hvilke opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal 

rapporteres innenfor det fagområdet som det enkelte departementet har ansvaret for. Med 

ressursbruk siktes det til andre typer opplysninger om ressursbruk enn 

regnskapsopplysninger. Denne forskriften gir altså ikke nærmere regler omhvilke 

opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres. Bestemmelsen i første 

punktum er ikke til hinder for at det enkelte departementet delegerer myndigheten til å 

fastsette hva som skal rapporteres.  

Andre punktum innebærer at Statistisk sentralbyrå skal utarbeide oversikter over de 

opplysningene om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres etter første punktum, slik at 

de rapporteringspliktige og andre får en oversikt over dette. Oversiktene kan utarbeides  i 

form av skjema, slik som etter tidligere rapporteringsforskrift, definisjoner av filuttrekk fra 

fagsystemer eller på annen egnet måte.  



Side 64 av 69 

Andre ledd fastsetter at fristen for å rapportere opplysninger om ressursbruk og tjenester er 

15. februar. Bestemmelsen er ikke til hinder for at det fastsettes en tidligere frist i avtale med 

de rapporteringspliktige. 

Til § 5 Rapporteringsmetode 

Bestemmelsen gjelder både rapporteringen av årsregnskapene og rapporteringen av 

opplysninger om ressursbruk og tjenester. 

Første punktum fastsetter at rapporteringen skal foregå elektronisk til Statistisk sentralbyrå.  

Bestemmelsen i andre punktum gir Statistisk sentralbyrå myndighet til å fastsette nærmere 

krav til hvordan den elektroniske rapporteringen skal skje. Eksempelvis vil dette være krav til 

den tekniske utformingen av regnskapsrapportene (oppbygging av filstrukturen med krav til 

antall sifre og posisjoner) eller av uttrekk fra fagsystemer. Bestemmelsen omfatter også 

myndighet til å stille krav som er nødvendige for å identifisere rapporterte data på en korrekt 

måte. Eksempelvis vil dette være krav til identifisering av type regnskap (kontoklasser for 

henholdsvis driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap) og identifisering av 

type enhet (organisasjonsnummer og/eller enhetskoder el. for regnskapet til henholdsvis 

kommunekasse, kommunalt foretak osv.).  

Til § 6 Krav til kvaliteten på rapporterte opplysninger 

Første ledd viderefører at det er den rapporteringspliktige som er ansvarlig for at 

opplysningene som rapporteres har den riktige datakvaliteten. Andre ledd gir Statistisk 

sentralbyrå rett til å avvise å ta imot rapporterte opplysninger hvis opplysningene ikke har 

tilstrekkelig kvalitet. Eksempelvis kan Statistisk sentralbyrå fastsette at ulogiske 

kombinasjoner av kontoklasse, art og funksjon ved regnskapsrapporteringen ikke godtas. 

Bestemmelsen retter seg mot opplysninger som åpenbart er feil, men ikke enhver feil 

uavhengig av vesentlighet. Hvis Statistisk sentralbyrå avviser å ta i mot opplysninger, følger 

det videre av bestemmelsen at Statistisk sentralbyrå skal gi melding til avsenderen om at 

rapporten er avvist på grunn av feil og årsaken til dette. 

Til § 7 Krav om rapportering etter standard kontoplan 

Bestemmelsen fastsetter at regnskapene skal rapporteres etter standard kontoplan definert i 

§§ 8 til 11. Kontoplanen gjelder også ved rapportering av årsregnskaper som er utarbeidet 

etter regnskapsloven. Kontoplanen gjelder både for rapporteringen av årsregnskapene etter 

§ 2 og kvartalsrapporteringen etter § 3. 

Departementet gir nærmere veiledning om hvordan kontoplanen skal brukes. Bruk av 

kontoer eller kombinasjoner av kontoer som ikke er logiske kan avvises av Statistisk 

sentralbyrå ved rapporteringen, jf. § 6. 

Til § 8 Artskontoplan 

Bestemmelsen fastsetter hvilke arter som skal benyttes for de ulike typene av inntekter og 

utgifter mv.  

Artsserie 0 (art 010 mv.) gjelder lønn og sosiale utgifter. 

Artsserie 1 og 2 (art 100 mv. og art 200 mv.) gjelder kjøp av varer og tjenester som inngår i 

virksomhetens egen tjenesteproduksjon. 

Artsserie 3 (art 300 mv.) gjelder kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon. 

Artsserie 4 (art 400 mv.) gjelder overføringer til andre. 
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Artsserie 5 (art 500 mv.) gjelder finansutgifter mv. og avsetninger til fond mv.  

Artsserie 6 (art 600 mv.) gjelder salgsinntekter. 

Artsserie 7 (art 700 mv.) gjelder overføringer fra andre med krav om motytelse. 

Artsserie 8 (art 800 mv.) gjelder overføringer fra andre uten krav om motytelse. 

Artsserie 9 (art 900 mv.) gjelder finansinntekter mv. og bruk av avsetninger mv.  

Til § 9 Funksjonskontoplan for kommuner og kommunale foretak mv. 

Bestemmelsen fastsetter hvilke funksjoner som skal benyttes ved rapporteringen av  

årsregnskapet til virksomheter som driver kommunale tjenester. Den gjelder for 

årsregnskapet til kommunekassen, kommunens konsoliderte årsregnskap, årsregnskapet til 

kommunale foretak og årsregnskapet til kommunale lånefond. Den gjelder videre for 

årsregnskapene til interkommunale politiske råd, kommunale oppgavefellesskap og 

interkommunale selskap som driver kommunale tjenester.  

Til § 10 Funksjonskontoplan for fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak mv. 

Bestemmelsen fastsetter hvilke funksjoner som skal benyttes ved rapporteringen av 

årsregnskapet til virksomheter som driver fylkeskommunale tjenester. Den gjelder for 

årsregnskapet til fylkeskommunekassen, fylkeskommunens konsoliderte årsregnskap, 

årsregnskapet til fylkeskommunale foretak og årsregnskapet til fylkeskommunale lånefond. 

Den gjelder videre for årsregnskapene til interkommunale politiske råd og fylkeskommunale 

oppgavefellesskap og interkommunale selskap som driver fylkeskommunale tjenester. 

Til § 11 Kontoplan for balansekapitler og sektorer 

Bestemmelsen i første ledd fastsetter hvilke balansekapitler som de rapporteringspliktige 

skal bruke for eiendeler, gjelder og egenkapital i balanseregnskapet. 

Balansekapitlene 10 mv. gjelder for omløpsmidler. 

Balansekapitlene 20 mv. gjelder for anleggsmidler. 

Balansekapitlene 30 mv. gjelder for kortsiktig gjeld.   

Balansekapitlene 40 mv. gjelder for langsiktig gjeld. 

Balansekapitlene 50 mv. gjelder for egenkapital. 

Balansekapitlene 90 mv. gjelder for memoriakonti.   

Andre ledd innebærer at eiendelene, gjelden og egenkapitalen også skal rapporteres på 

sektorer. Bestemmelsen gir Statistisk sentralbyrå myndighet til å fastsette sektorkodene som 

skal benyttes.  

Til § 12 Krav til innholdet i kvartalsrapporteringen 

Regnskapene skal etter første ledd rapporteres med de regnskapsopplysningene som er 

registrert i regnskapet (akkumulerte tall) på rapporteringstidspunktet. Dette betyr at tall som 

rapporteres for første kvartal gjelder perioden 1. januar til 31. mars, for andre kvartal 

rapporteres tall for perioden 1. januar til 30. juni, for tredje kvartal rapporteres tall for 

perioden 1. januar til 30. september og for fjerde kvartal rapporteres tall for perioden 1. 

januar til 31. desember. Det er ikke krav om at regnskapene som rapporteres skal være 

kvartalsvis avstemte og avsluttete regnskap. Regnskapet skal imidlertid være ajour etter 

bokføringsloven § 4.  

Andre ledd innebærer at det ikke er nødvendig å rapportere regnskapsopplysninger for de 

nevne artene, funksjonen og kapitlene. Eksempelvis er det ikke krav om å rapportere 
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avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond. Dette må ses i sammenheng med at det ikke er 

krav om å rapportere kvartalsvis avsluttete regnskap.  

Til § 13 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft 1.1.2020, og gjelder fra og med rapporteringen for 2020 som 

skal foretas i 2021. 

Til § 14 Overgangsregler 

Bestemmelsen innebærer at rapporteringen for 2019, som skal foretas i 2020, må skje i tråd 

med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og 

fylkeskommuner og forskrift 21. oktober 2010 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale 

selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. Dette 

betyr blant annet at regnskapsrapporteringen for 2019 skal følge den kontoplanen som er 

fastsatt i nevnte forskrifter, og at tjenesterapporteringen for 2019 skal foretas i tråd med det 

som er fastsatt i skjema for 2019.  

KOR-forskriften 

Forskrift xx. yy 2019 nr. nn om kommunalt rapporteringsregister (KOR) 

Korttittel: KOR-forskriften 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. yy 2019 med hjemmel i lov 

22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 16-2 andre, tredje og 

femte ledd. 

§ 1 Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for Brønnøysundregistrene og for departementene eller andre organer 

som har ansvar for rapporteringsplikter som ved lov eller vedtak er pålagt kommuner og 

fylkeskommuner.  

§ 2 Forvaltningsansvaret for det kommunale rapporteringsregisteret 

Registeret skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.  

§ 3 Innholdet i det kommunale rapporteringsregisteret  

Det kommunale rapporteringsregisteret skal gi en oversikt over og inneholde informasjon om 

rapporteringspliktene som staten ved lov eller vedtak har pålagt kommuner og fylkeskommuner.  

 Registeret skal inneholde følgende opplysninger om de enkelte rapporteringspliktene: 

a) hvilket departement eller organ som er ansvarlig for rapporteringsplikten 

b) hva som er hjemmelen for rapporteringsplikten 

c) hva som er formålet med rapporteringsplikten 

d) hvilket skjema eller register som benyttes ved rapporteringen  

e) hva som er samlet beregnet tidsbruk til forarbeid, utfylling og innsending av 

rapporteringen. 

 § 4 Melding til Brønnøysundregistrene og oppdatering av det kommunale rapporteringsregisteret 

Departementet eller organet som er ansvarlig for rapporteringsplikten skal sende melding til 

Brønnøysundregistrene om rapporteringsplikten. Meldingen skal inneholde de opplysningene som er 

nevnt i § 3 andre ledd. Det skal sendes ny melding hvis det skjer endringer i de meldepliktige 

opplysningene som er nevnt i § 3 andre ledd eller hvis en innmeldt rapporteringsplikt oppheves. 
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Meldingen skal sendes i den digitale løsningen som Brønnøysundregistrene gjør tilgjengelig. 

Brønnøysundregistrene skal så snart som mulig gi en bekreftelse til innsenderen om at meldingen er 

mottatt.  

Brønnøysundregistrene skal, innen tre uker etter at meldingen er mottatt, oppdatere det 

kommunale rapporteringsregisteret og gi en bekreftelse til departementet eller organet som er 

ansvarlig for rapporteringsplikten om at registeret er oppdatert.  

§ 5 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1.1.2020. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. oktober 2005 nr. 

1225 om Kommunalt rapporteringsregister (KOR). 
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 Merknader til KOR-forskriften 

Til § 1 Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for den som skal forvalte det kommunale rapporteringsregisteret, 

altså Brønnøysundregistrene, og for de departementene og organene som er ansvarlige for 

rapporteringsplikter som er pålagt kommunene eller fylkeskommunene. 

Brønnøysundregistrene og disse departementene og organene er på hver sine måter 

ansvarlige for at det kommunale rapporteringsregisteret inneholder de opplysningene som 

følger av kommuneloven § 16-2 og denne forskriften. 

Til § 2 Forvaltningsansvaret for det kommunale rapporteringsregisteret 

Bestemmelsen legger ansvaret for å drifte og utvikle registeret i tråd med det som følger av 

lov og forskrift til Brønnøysundregistrene, jf. kommuneloven § 16-2 femte ledd.  

Til § 3 Innholdet i det kommunale rapporteringsregisteret 

Bestemmelsen stiller krav til hvilke opplysninger som registeret skal inneholde og som skal 

være allment tilgjengelig, jf. kommuneloven § 16-2 andre ledd. 

Første ledd angir at registeret skal gi en oversikt over rapporteringspliktene som staten ved 

lov eller vedtak har pålagt kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven § 16-1 første 

ledd. Videre skal registeret inneholde nærmere informasjon om disse rapporteringspliktene, 

se forskriften andre ledd. Alle rapporteringsplikter hvor kommuner og fylkeskommuner skal 

rapportere til staten er omfattet og skal inngå i registeret. Dette gjelder både plikter som er 

fastsatt i lov eller forskrift eller på annen måte i medhold av lov eller forskrift, enten dette har 

hjemmel i kommuneloven, statistikkloven eller annen lov. Også rapporteringsplikter som er 

fastsatt i bevilgningsvedtak omfattes. Både løpende rapporteringsplikter, eksempelvis årlige 

eller kvartalsvise, og hendelsesutløste rapporteringsplikter, er omfattet.  

Andre ledd fastsetter hvilke opplysninger som registeret skal inneholde om den enkelte 

rapporteringsplikten. Bokstav a fastsetter at registeret skal inneholde opplysninger om hvilket 

departement som er ansvarlig for rapporteringsplikten eller, dersom rapporteringsplikten er 

delegert til en virksomhet som er underlagt det aktuelle departementet, hvilken virksomhet 

som er ansvarlig for rapporteringsplikten. Bokstav b fastsetter at registeret skal inneholde 

opplysninger om hva som er hjemmelen for rapporteringsplikten og bokstav c fastsetter at 

registeret skal inneholde opplysninger om hva som er formålet med rapporteringsplikten. 

Bokstav d fastsetter at registeret skal inneholde opplysninger om hvilket skjema eller register 

som skal benyttes ved innhenting av rapporteringen. Rapporteringspliktene som 

departementer eller virksomheter pålegger kommuner og fylkeskommuner, kan være av 

forskjellige formater. Registeret skal for hver rapporteringsplikt minst inneholde en kobling til 

skjema, register, el. som viser innholdet i rapporteringspliktene. Bokstav e fastsetter at 

registeret skal inneholde opplysninger om hva som er samlet beregnet tidsbruk til forarbeid, 

utfylling og innsending av rapporteringen. Dette tilsvareromfanget av tidsbruket det offentlig 

påfører næringslivet i forbindelse med rapporteringer registrert i Oppgaveregisteret, som 

også forvaltes av Brønnøysundregistrene.  
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Til § 4 Melding til Brønnøysundregistrene og oppdatering av det kommunale 
rapporteringsregisteret 

Første ledd første punktum slår fast at det departementet eller den virksomheten som er 

ansvarlig for en kommunal eller fylkeskommunal rapporteringsplikt, skal gi melding til 

Brønnøysundregistrene om rapporteringsplikten. Meldingen danner grunnlaget for det som 

skal ligge i registeret og gjøres tilgjengelig. Meldingen skal etter andre punktum inneholde de 

opplysningene om rapporteringsplikten som kreves etter § 3 andre ledd. Etter tredje punktum 

skal det sendes ny melding hvis det oppstår endringer i de meldepliktige opplysningene, 

eksempelvis hvis formålet med rapporteringsplikten endres eller hvis beregnet tidsbruk 

endres. Det skal også sendes melding hvis en rapporteringsplikt faller bort.  

Meldingene må sendes uten ugrunnet opphold, jf. kommuneloven § 16-2 andre ledd andre 

punktum om at registeret skal holdes løpende oppdatert. For nye rapporteringsplikter må 

meldingen sendes før rapporteringsplikten skal iverksettes. Dette bygger på at en ny 

rapporteringsplikt ikke kan gjøres gjeldende før de er publisert i registeret, jf. kommuneloven 

§ 16-2 fjerde ledd første punktum. 

Andre ledd første punktum stiller krav om at meldingen skal sendes i den digitale løsningen 

som er etablert av Brønnøysundregistrene. Etter andre punktum har Brønnøysundregistrene 

plikt til å gi en bekreftelse til den som har sendt inn meldingen, om at meldingen er mottatt av 

Brønnøysundregistrene. Bekreftelsen skal gis så snart som mulig. 

Tredje ledd stiller krav om at Brønnøysundregistrene skal oppdatere det kommunale 

rapporteringsregisteret når de mottar en melding og at dette skal skje innen tre uker etter at 

meldingen er mottatt. Innen tre uker skal Brønnøysundregisteret også bekrefte overfor den 

som har sendt inn meldingen at registeret er oppdatert. Fra dette tidspunktet regnes 

rapporteringsplikten publisert i registeret og rapporteringsplikten kan gjøres gjeldende, jf. 

kommuneloven § 16-2 fjerde ledd første punktum.  

Til § 5 Ikrafttredelse  

Forskriften gjelder fra 1. januar 2020. 
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Til
Kommunene i Nordland

Nordland Fylkeskommune

Bodø, den 23.05.19

Ark. 18/257—2/548.4/SJ

TILDELING  AV  MIDLER  FRA  HAVBRUKSFONDET  —  LOKAL BRUK  AV

MIDLENE

Nordland Fylkes Fiskarlag viser til beslutning i Stortinget i 2015 om at det skal opprettes et

havbruksfond. Beslutningen gikk ut på at fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra
framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor
(kommuner og fylkeskommuner). Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er at kommunene får
87,5  %  og fylkeskommunene 12,5  %  av det tilgjengelig beløpet.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som  i  følge Akvakulturregisteret har klareite lokaliteter
for oppdrett av laks, ørret 0g regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene. Jo

høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert
med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som fordeles vi1 tilfalle dem. Det er
Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for utbetalingene. Fordeling av midlene skjer med

bakgrunn i klarert lokalitetsbiomasse hvert år pr 1. september kl. 12.00. I oktober får
kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene.

Etter det vi har erfart bruker kommunene de tildelte midlene til ulike formål i lokalsamfunnet.
Hvordan Nordland Fylkeskommune bruker sine midler til kj enner en ikke til. Det er langt på

vei forståelig at kommunene som ofte sliter med å få budsjettene til  å  gå opp bruker pengene
til skoler, svømmebasseng, sykehj em m.v. eller de går inn i det ordinære driftsbudsjettet.

Imidlertid er det også slik at den økende oppdrettsvirksomheten på kysten har en negativ

effekt i forhold til den tradisj onelle fiskerinæringen. Næringens rammebetingelser har dermed
blitt dårligere og det er mange eksempler på konflikter langs kysten mellom fiskeri og

oppdrett. Det nevnes arealkonflikter, miljømessige utfordringer fra den daglige driften og ikke
minst de negative konsekvensene som mangeåri g bruk av avlusingsmidler har ført til. Særlig

mener vi at dette har  gått  ut over rekefisket i svært mange fjorder på hele kysten.

Mange kommuner har de siste årene opplevd en sterk tilbakegang i antallet aktive fiskefartøy
og fiskere. Denne utviklingen bør kommunene 0g Nordland Fylkeskommune være innstilt på

å stoppe. Med mindre det iverksettes tiltak for å snu utviklingen vil den tradisjonelle



fiskerinæringen 0m få år være svært liten i mange kommuner. Dette vil få store negative

konsekvenser for mange kystsamfimn. Nordland F ylkes F iskarlag kan ikke forstå annet enn at

dette er en utvikling som kommunene 0g fylkeskommunen ønsker  å  stanse.

På denne bakgrunn vil Nordland Fylkes Fiskarlag foreslå at kommunene avsetter en del av

tilskuddet fra Havbmksfondet til næringsrettede tiltak innenfor den tradisjonelle

fiskelinæringen både for  å  sikre rekruttering til yrket og for å styrke rammebetingelsene lokalt

for den eksisterende fiskerinæringen. Eksempler på det kan være åyte økonomisk 0g annen

bistand til yngre fiskere som ønsker å etablere seg med eget fartøy og at forholdene legges til

rette med sikte på at fiskerne skal få en enklere hverdag. Mange steder er det også lokale

ressurser som er lite utnyttet 0g her ser en for seg at kommunene kan bidra til å få i gang

lokale fiskerier til beste for kommunens øvrige næringsliv som helt klart vil se ringvirkninger

av en økende fiskeriaktivitet.

Det samme gjelder Nordland F ylkeskommune som vi ber om  å  etablere ordninger som kan

bidra til  å  styrke fiskerinæringen i Nordland bl. a gjennom l'eki'utteringsordninger.

I denne sammenhengen vil en oppfordre til at det tas kontakt med det lokale fiskarlaget i

kommunen og /  eller Nordland Fylkes Fiskarlag for  å  få innspill og drøfte hvilke tiltak det er

mest nødvendig å sette i verk og hva som kan sikre ikke minst at yngre fiskere både forblir i

fiskeryrket og at nye kan rekrutteres inn i yrket.

Med hilsen

NORDLAND FYLKES FISKARLAG

&
. %

temat onassen
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ØKONOMIMELDING 1/2019 
 
 
Økonomimelding 1/2019 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.04.2019.  
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 1. tertial 2019 samt årsprognose 
for 2019  
 

 
 
 
Prognosen samlet for 2019 indikerer et merforbruk på 15,5 mill. kr, og tilsier en betydelig 
forbedring sammenlignet med 2018. Totalt for kommunen forventes en forbedring på rundt 
12 mill. kr sammenlignet med prognose og endelig resultat for 2018. Det er først og fremst 
driften av enhetene, og da særlig helse og omsorg som rapporterer betydelig bedre tall for 
2019. Mens prognosen på samme tid i fjor viste et beregnet merforbruk på 26,2 mill. kr på 

Reg. 
budsjett

Periodisert 
budsjett

Regnskap Avvik Regnsk / 
per. budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Fast lønn 394 672 738 143 584 335 143 793 544 209 209 394 672 738 0
Overtid 3 276 840 1 092 280 2 650 446 1 558 166 6 000 000 2 723 160
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 28 498 133 9 499 378 14 632 359 5 132 982 43 000 000 14 501 867
Annen lønn 30 796 577 10 265 526 9 679 509 -586 017 30 796 577 0
Sosiale utgifter 79 593 993 32 598 970 35 418 062 2 819 092 83 593 993 4 000 000
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 113 748 446 38 016 148 46 623 927 8 607 778 121 748 446 8 000 000
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 83 431 606 33 017 202 32 822 358 -194 844 83 431 606 0
Overføringsutgifter 64 515 847 24 096 347 17 951 788 -6 144 559 64 515 847 0
Kjøp av konsesjonskraft 13 627 000 4 542 333 5 344 542 802 209 13 627 000 0
Skatt på kvotekraft 1 680 000 1 680 000 1 386 900 -293 100 1 386 900 -293 100 
Rente og finansutgifter 63 475 351 21 158 450 13 380 989 -7 777 461 63 475 351 0
Dekning av tidligere års merforbruk 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0
Avskrivninger 37 383 981 0 0 0 37 383 981 0
Sum utgifter 916 700 512 319 550 969 323 684 424 4 133 455 945 632 439 28 931 927

Refusjoner syke- og fødselspenger -14 656 493 -4 885 498 -10 332 069 -5 446 571 -26 000 000 -11 343 507 
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -105 719 702 -41 458 936 -39 898 475 1 560 461 -110 719 702 -5 000 000 
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -74 526 636 -20 594 544 -16 322 970 4 271 574 -76 526 636 -2 000 000 
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -39 092 859 -10 509 286 -5 178 249 5 331 037 -30 092 859 9 000 000
Rammetilskudd -296 511 272 -106 744 058 -105 379 832 1 364 226 -296 511 272 0
Skatt på inntekt og formue -256 046 277 -92 176 660 -79 735 573 12 441 087 -256 046 277 0
Eiendomsskatt -41 650 000 -20 825 000 -21 138 764 -313 764 -42 150 000 -500 000 
Salg av konsesjonskraft -33 777 005 -11 259 002 -10 665 893 593 109 -33 777 005 0
Salg av kvotekraft -6 000 000 0 0 0 -6 000 000 0
Aksjeutbytte -7 000 000 0 0 0 -7 000 000 0
Rente og finansinntekter -1 775 000 -591 667 -389 069 202 597 -1 775 000 0
Bruk av fond -2 561 287 -846 037 0 846 037 -6 499 707 -3 938 420 
Motpost avskrivninger -37 383 981 0 0 0 -37 383 981 0
Sum inntekter -916 700 512 -309 890 688 -289 040 894 20 849 793 -930 482 439 -13 781 927 

T O T A L T 0 9 660 281 34 643 530 24 983 248 15 150 000
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driften av enhetene, er dette i år redusert til 9,75 mill. kr etter 1. tertial. For detaljer rundt 
driften av enhetene vises til kapittel 3.  
På fellesområdene gjør særlig reduserte refusjoner for resurskrevende tjenester, økte 
tilskudd til private barnehager og betydelig lavere forventet utbetaling fra havbruksfond, at 
forventet resultat blir betydelig svakere enn beregnet i budsjett. 
 
Selv om prognosen totalt for kommunen er betydelig bedre sammenlignet med 2018, er det 
fortsatt ubalanse i driften. Rådmannen vil igjen understreke at det ikke er gjort på ett år å få 
Fauske kommunes økonomi i balanse. Vi ser nå at omstrukturering innenfor pleie/omsorg og 
skole gir effekt. Disse prosessene er ikke i mål, og framover må det være fullt fokus på å få 
ut de beregnede effekter på disse områdene. 
 
Som rådmannen påpekte i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2018, må det nå 
jobbes videre med rasjonaliseringstiltak/omstruktureringer innenfor hele organisasjonen i 
årene framover. Store investeringer gir økte rente- og avdragsbelastninger, som det må 
finnes rom for innenfor dagens drift. I budsjett 2020 vil det for første gang være full 
avdragsbelastning (ikke mulig å ha avdragsutsettelser), samtidig som signalene om 
rentehevinger er sterke. Videre ser vi at vi mister inntekter både innenfor integrering og 
ressurskrevende tjenester. Dette gjør at det er et betydelig behov for ytterligere utgiftskutt.  
 
 

2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2019  
 

 
 
 

2.1 Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes i utgangspunktet prognosemodellen til KS, 
som igjen bygger på anslag i Statsbudsjettet. I kommunens budsjett er det lagt inn en 
forventing om 4 mill. kr høyere skatteinngang enn hva som ligger i disse modellene. 
 
Hittil i år har skatteinngangen for Fauske kommune ligget over prognosemodellene. Det er 
imidlertid for tidlig å si noe om denne utviklingen vil fortsette ut året.  
 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 0,8 mill. 
kr over budsjett i 2019. 
 
 
Utbytte  
Budsjettet ble regulert opp med 2 mill. kr i forbindelse med regnskapsframleggelsen for 2018. 
 
 
Konsesjonskraft 

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Fellesområder -590 044 759 -199 287 135 -183 030 662 16 256 473 -584 644 759 5 400 000
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Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett. 
 
Refusjon ressurskrevende brukere 
Inntekt forventes å bli vesentlig lavere enn budsjett. Den forventede inntektssvikten er 
beregnet til ca. 5 mill. kr. Dette skyldes at to tunge brukere fra 2018 faller ut av ordningen. 
 
Det søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den 
ordinære statlige tilskuddsordningen. Det forventes et skjønnstilskudd på mellom 1,5 til 2 
mill. kr. Dette vil kompensere noe for denne inntektssvikten. 
 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 22,3 mill. kr. Dette er 
ca. 0,5 mill. høyere enn siste beregning viser.  
 
 
Havbruksfondet 
I budsjettet er det lagt inn et anslag på 5. mill. kr fra Havbruksfondet. Det er fortsatt ikke kjent 
hvor store utdelingene i 2019 vil bli, men ut fra signaler fra Fylkesmannen i Nordland må 
utdelingen i 2019 påregnes å bli vesentlig lavere. 
 
 

2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Budsjettert tilskudd til private barnehager i 2019 utgjør 35,5 mill. kr. Oppjustert prognose 
tilsier et tilskudd på 37,3 mill. kr, en utgiftsøkning på 1,8 mill. kr. 
 
 
Renteutgifter 
I budsjett 2019 er det lagt inn 4 mill. kr i økte renteutgifter sammenlignet med 2018. Dette tar 
først og fremst høyde for renter på nye lån iht. investeringsbudsjettet. Prognosene for 
renteutviklingen tilsier en moderat økning 2. halvår 2019. Rådmannen vurderer situasjonen 
slik at ved å forskyve tidspunkt for låneopptak lengst mulig, skal økning i rentenivået ikke 
overstige budsjettet for 2019. 
 
 
Avdragsutgifter 
I budsjett 2019 er det budsjettert med 33,8 mill. kr i avdrag på lån, inkludert 
avdragsutsettelse på 6 mill. kr. Kommunelovens § 50 nr. 7 stiller krav til minimumsavdrag på 
gjeld, basert på forholdet mellom lånegjeld og verdien på anleggsmidler og avskrivninger. 
Beregningen viser at budsjetterte avdrag er for lave i forhold til disse reglene. Hvor stor 
differansen blir avhenger av hvor stort låneopptak som gjøres i 2019. Rådmannen anbefaler 
å skyve så mye som mulig på tidspunkt for låneopptak for å unngå for stort budsjettavvik på 
denne posten. 
 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2019 kom høsten 2018. Det er denne som ligger til grunn for budsjettert 
pensjon i kommunens budsjett.   
 
Oppdatert prognose fra KLP tilsier ca. 3 mill. kr høyere pensjonskostnad enn budsjettert. 
Dette er foreløpige tall og kan endre seg i løpet av høsten 2019.  
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 3 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2019 
 

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

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

1 Politikk
Politikk 9 172 569 3 073 526 3 241 423 167 897 8 672 569 -500 000 
Sum område: 1 Politikk 9 172 569 3 073 526 3 241 423 167 897 8 672 569 -500 000 

2 Administrasjon
Rådmann stab 30 177 302 10 548 733 11 966 293 1 417 560 29 677 302 -500 000 
Sum område: 2 Administrasjon 30 177 302 10 548 733 11 966 293 1 417 560 29 677 302 -500 000 

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Vei og gatelys 8 999 061 3 027 424 4 239 497 1 212 073 8 499 061 -500 000 
Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 13 901 982 18 095 614 4 193 633 42 277 367 2 500 000
Plan og utvikling 7 353 019 2 655 248 3 178 157 522 909 6 853 019 -500 000 
Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 194 095 423 603 413 599 -10 003 1 194 095 0
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 20 008 257 25 926 867 5 918 612 58 823 542 1 500 000

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

4 Oppvekst og kultur
Skole 121 749 519 45 425 646 46 574 639 1 148 993 121 749 519 0
Barnehage 35 405 047 12 578 853 11 941 473 -637 380 36 155 047 750 000
Barne og familie 38 652 452 13 534 025 13 263 679 -270 345 40 152 452 1 500 000
Intergrering 19 660 910 6 780 853 6 261 650 -519 203 19 660 910 0
Kultur 13 430 430 4 702 500 5 545 922 843 422 12 930 430 -500 000 
Oppvekst og kultur Felles 1 144 814 407 463 422 114 14 651 1 144 814 0
Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 043 172 83 429 340 84 009 477 580 138 231 793 172 1 750 000

5 Helse og omsorg Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Helse og omsorg felles 12 577 456 4 339 925 4 382 455 42 530 12 577 456 0
Institusjon 78 412 181 27 418 941 27 989 776 570 835 80 412 181 2 000 000
Hjemmetjenesten 102 278 444 35 663 815 36 686 022 1 022 207 107 278 444 5 000 000
Fauske storkjøkken 3 142 904 1 119 594 951 995 -167 599 3 142 904 0
Helse 43 930 617 15 507 743 14 906 994 -600 750 43 930 617 0
Nav 22 986 572 7 837 545 7 629 949 -207 596 23 486 572 500 000
Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 91 887 563 92 547 191 659 627 270 828 174 7 500 000

T O T A L T 590 044 759 208 947 419 217 691 251 8 743 834 599 794 759 9 750 000
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3.1 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per 1. tertial 2019 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 
Samhandlingsområde Oppvekst og kultur har det siste året hatt en positiv utvikling i forhold 
til budsjett/regnskap, og i 2018 gikk området samlet sett med et mindreforbruk. Området har 
omorganisert fra 01.03.2019 og redusert fra 4 til 3 enhetsledere. Dette får betydning for 
rapporteringen da avdeling Flyktningkontoret ikke lenger er en del av enhet barn og familie, 
men rapporterer sammen med avdeling voksenpedagogisk under fanen integrering.  
 
Første tertial for 2019 viser god styring på områder som fast lønn og overtid, men at det 
fortsatt er merforbruk på vikarutgifter. Mye av merforbruket dekkes av økte refusjoner for 
sykepenger, mindre kjøp enn budsjettert, og totalt sett er området i nær balanse ved utgangen 
av april. 
 
Hvordan dette vil se ut ved slutten av året vil være avhengig av om vi klarer å hente ut 
forutsatt gevinst ved endring av skolestruktur fra august, utbetaling av introduksjonslønn til 
flyktninger samt mengde kjøp av ulike barneverntjenester for de resterende 8 måneder av 
2019.  
 
 

3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Målsettingen er at enhet skole skal gå i balanse også i 2019. Effekten av endringer i 
skolestruktur, betydningen av ny modell for ressursfordeling sett opp mot uforutsette utgifter 
som må håndteres i løpet av høsten må følges tett opp for å nå målet. Fra august 2019 
gjennomføres det budsjettregulering mellom skolene, med bakgrunn i endret struktur og 
ressursfordeling. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Øking av SFO-sats og reduksjon innslag SFO-ressurs 
Det er lagt inn forventet økning i brukerbetaling knyttet til SFO-sats i budsjett for 
2019. SFO-satsen økes fra nytt skoleår i august 2019. Det er kommet 
tilbakemeldinger både fra brukere av SFO, og også ledere i SFO, om at kommunen 
bør vurdere en annen fordeling av brukerbetaling enn det den er i dag. Med bakgrunn 
i det vil det høsten 2019 gjennomføres en utredning med tanke på endring av timetall 

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Sum enhet: 40 Skole 121 749 519 45 425 646 46 487 948 1 062 303 121 749 519 0
Sum enhet: 41 Barnehage 35 405 047 12 578 853 11 929 649 -649 204 36 155 047 750 000
Sum enhet: 42 Barne og familie 38 652 452 13 534 025 13 226 184 -307 841 40 152 452 1 500 000
Sum enhet: 43 Intergrering 19 660 910 6 780 853 6 261 650 -519 203 19 660 910 0
Sum enhet: 44 Kultur 13 430 430 4 702 500 5 489 634 787 134 12 930 430 -500 000
Sum Område Oppvekst og kultur 230 043 172 83 429 339 83 817 180 387 841 230 043 172 1 750 000
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for ulike SFO-satser. 
 
I ressursmodellen er det lagt inn høyere innslagsfaktor for antall barn per voksen på 
SFO fra høsten 2019, ved at antall barn er økt fra 15 til 18 barn per voksen. Det er 
utfordringer knyttet til ressursbruk i SFO, da dagens SFO-satser ikke er tydelige for 
hvilke tidspunkt det er behov for større voksentetthet, spesielt med tanke på barn 
som har redusert SFO-plass. Dette må sees på med tanke på endring av SFO-satser. 

 
• Innsparing skole 

Det er gjennomført prosess knyttet til endring av skolestruktur og nedtrekk i 
driftsutgifter for skole. Nedtrekket på 6,25 mill. kr iverksettes fra nytt skoleår høsten 
2019. Ny ressursfordelingsmodell er lagt til grunn i fordeling av ressurser mellom 
skolene, der tidlig innsats fortsatt er ivaretatt på 1.–4. trinn. 

 
• Reduksjon Newtontilbud fra 100 % til 50 % fra 01.08.2019 

Redusert Newtontilbud implementeres når nytt skoleår starter i august.  
 

• Nye smarttavler skole 
Smarttavler skole har vært ute på anbud, og plan for hvor disse skal settes opp er 
lagd. Tavlene vil bli montert opp før oppstart av nytt skoleår høsten 2019. 
 

• Flere PC-er og iPader i skolen 
Det er kjøpt inn iPad til elever på 1.–3. trinn samt 5. og 6. trinn, som innføres fra 
skoleåret 2019–2020. Utgiftene til iPad er dekt gjennom øremerket investering, samt 
at noe av dekt gjennom midler avsatt til PC-er til lærere og elever. Det gjenstår 
fortsatt i overkant av 0,6 mill. kr som enda ikke er benyttet. Det avventes bruk av 
disse investeringsmidlene inntil ny struktur er satt høsten 2019, da det kan oppstå 
behov som vi ikke har forutsett knyttet til strukturendringen. Selv om det gjenstår noe 
midler knyttet til investering av iPad/PC så vil man ikke komme helt i mål 
inneværende år. Det vil være behov for videre investeringer hvis man skal nå 
målsettingen om at hver elev skal disponere én enhet. 

 
• Individuell opplæring utenfor egen nærskole for 5.–10. trinn 

Alternativ skole i Fauske er planlagt iverksatt fra skoleåret 2020–2021. Det 
gjennomføres en prosjektorganisering frem mot oppstart, som skal ivareta alle 
prosesser knyttet til opprettelse av tilbudet. Det er nedsatt arbeidsgruppe, 
referansegruppe og styringsgruppe, som vil følge opp mandatet for opprettelse. 

 
• Sulisbadet, koordinering av åpningstider med skolesvømming/fritidsaktiviteter 

Skolen i Sulitjelma tilpasser svømmeundervisningen i skolen til endringer i åpningstid 
for Sulisbadet, og sikrer at elevene får svømmeopplæring i de perioder bassenget 
holdes åpent. 

 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Enhet barnehage står på nytt foran et krevende år med behov for ekstra oppmerksomhet på 
utgiftsnivået. Budsjettdisiplinen er god i enheten og barnehagene drives på et lavt nivå ser en 
på driftspostene.  
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På grunn av at pedagogisk bemanning i barnehagene forutsettes gjennomført iht. forskriften, 
og at budsjettet til enhet barnehage da har en underdekning på fast lønn, vil dette mest 
sannsynlig medføre et merforbruk gjennom året på inntil 1 mill. kr. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Reduksjon i ressurs styrking private barnehager 
Det er ikke utbetalt refusjoner til styrket bemanning til private barnehager så langt i år. 
Refusjonskravene kommer to ganger per år, i juni og november. Etter første 
utbetaling av refusjoner vil det bli mulig å gi en prognose for året. Ut fra erfaringstall 
skal det være budsjettmessig dekning slik at innsparingskravet ikke skal ha negativ 
effekt på årsregnskapet for 2019. 

 
• Ny 0–3-årsavdeling på Vestmyra 

Ny avdeling ved Vestmyra barnehage startet opp 20. mars 2019 med 6 barn i alderen 
0–3 år. Ut fra kravene til bemanning og pedagogtetthet tilsier vedtaket i 
kommunestyret at avdelingen har budsjettmessig dekning for drift med inntil 6 barn i 8 
måneder. Dersom barnetallet økes må det tilsettes en ekstra fagarbeider med 
påfølgende økte lønnsutgifter. Det er pt. ingen barn som søker plass i Vestmyra 
barnehage. 

 
• Pedagogisk bemanning bhg. forutsettes gjennomført iht. forskrift 

Barnehagene driftes i henhold til bemannings- og pedagognorm. Oppdraget 
innebærer at budsjettet til barnehagedrift har en underdekning på fast lønn med inntil 
1 mill. kr. Dette vil mest sannsynlig medføre et merforbruk gjennom året. 

 
 

3.1.3 Integrering 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Enheten forventes å holde seg innenfor budsjettert ramme i 2019. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Utgåtte boligkontrakter Flyktningkontoret 
Flyktningtjenesten har fortsatt løpende husleieavtaler som ble inngått da 
flyktningstrømmen var stor for den del år tilbake. Dette fører til et merforbruk knyttet 
opp til husleie, og vil fortsatt være en faktor som øker utgiftene til kommunen. Det er 
inngått avtale med boligkontoret for å forsøke å få leid ut flest mulig av boligene for å 
dekke inn noe av utgiftene. Enkelte boligkontrakter utgår i 2019, og beboere overtar 
utgiftene knyttet til leie.   
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3.1.4 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Familiesenteret og PPT forventes å gå i balanse i 2019.  
 
Barnevernet har høye utgifter til statlige institusjonsplasser. Det jobbes med å få ned disse 
utgiftene. I tillegg kan det gå mot et merforbruk på utgifter til barn under tiltak eller omsorg av 
barnevernet. Det er vanskelig å gi en eksakt prognose på nåværende tidspunkt, men basert 
på erfaringstall så forventes det et merforbruk på 1,5 mill. kr i 2019.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Redusert husleie ifb. flytting til Familiens hus 
Det har tatt lenger tid enn forventet å få nødvendig vedtak om Familiens hus, noe 
som tilsier at redusert husleie ikke kan oppnås som planlagt i 2019. 

 
• Vakanse 20 % helsesøster 

Tiltaket er implementert. 
 

• Vakanse 100 % svangerskapspermisjon 3 mnd. 
Tiltaket er implementert. 
 

• Vakanse 20 % barnevernkonsulent 
Tiltaket er implementert. 
 

• Etablering av akuttberedskap 
Akuttberedskap er etablert og driftes iht. inngåtte avtaler.  
 

• Økte utgifter lønn avlastere 
Tiltaket er implementert. 

 
 
3.1.5 Kultur 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det forventes at enheten vil ha et mindreforbruk på kr 500 000,– ved årets slutt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Endret markedsføring kinoen 
Tiltaket er implementert. 
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• Stenge Sulitjelma bad halve året 
Tiltaket er implementert i samarbeid med Fauske kommunale eiendommer. 
 

• Stillingskutt i Kulturskolen – inntil 50 % 
Tiltaket er implementert. 
 

• Vakant 100 % idrettskonsulent 
Tiltaket er implementert. 

 
• Sulisbadet, koordinering av åpningstider med skolesvømming/fritidsaktiviteter 

Skolen i Sulitjelma tilpasser svømmeundervisningen i skolen til endringer i åpningstid 
for Sulisbadet, og sikrer at elevene får svømmeopplæring i de perioder bassenget 
holdes åpent. 

 
• Gratis treningstimer for barn og unge videreføres 

Vedtaket er fulgt opp. Enheten gjennomfører en nøye gjennomgang av leieavtaler 
med utgangspunkt i gjeldende betalingsregulativ.  

 
 

3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 1. tertial 2019 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg vil ha et prognostisert merforbruk på 7,5 mill. kr. 
Merforbruket skyldes i stor grad at omstruktureringsprosessene og innsparingstiltakene tar 
noe tid å implementere. Tidsfaktoren påvirkes av utenforliggende årsaker. Vi ser imidlertid at 
iverksatte tiltak virker, og driften vil nærme seg budsjett gradvis utover året. Det er særs 
viktig å la tiltak og prosesser gå videre slik som beskrevet i budsjettvedtaket for 2019. 
Reduksjon i merforbruket skyldes i stor grad omdisponering i bruken av midler til variabel 
arbeidskraft, der samhandlingsområdet har redusert utgiftene vesentlig i 1.kvartal. 
 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Institusjon har ikke hatt innleie av vikarer fra eksternt vikarbyrå før medio april, hvor det har 
vært leid inn én nattsykepleier. Det kommer av at personell er brukt mer fleksibelt enn 
tidligere. Personellet i institusjon er dyktige medarbeidere som har evnen til å utvikle seg og 
endre seg i takt med omgivelsene. Ved at vi bruker strategisk medbestemmelse i 
endringsprosessene våre, får vi våre medarbeidere med oss når vi må gjøre endringer. Vi 

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Sum enhet: 51 Helse og omsorg felles 12 577 456 4 339 925 4 344 073 4 148 12 577 456 0
Sum enhet: 52 Institusjon 78 412 181 27 418 941 28 136 922 717 981 80 412 181 2 000 000
Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten 102 278 444 35 663 815 36 976 723 1 312 908 107 278 444 5 000 000
Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken 3 142 904 1 119 594 1 063 547 -56 047 3 142 904 0
Sum enhet: 55 Helse 43 930 617 15 507 743 14 879 795 -627 949 43 930 617 0
Sum enhet: 57 Nav 22 986 572 7 837 545 7 629 949 -207 596 23 486 572 500 000
Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 91 887 563 93 031 009 1 143 446 33 843 058 7 500 000
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jobber strukturert med å se enhet Institusjon som en helhet og bruke sykepleierkompetanse 
på tvers av avdelingene. Vi har en gradvis implementering av sykepleierteam som skal yte 
tjenester til institusjon i sin helhet. Det vil gjøre oss mindre sårbare ved fravær av 
fagkompetanse. 
 
Fra mai måned og ut sommerferieavviklingen vil vi ha innleie fra eksternt vikarbyrå, men i 
mindre grad enn tidligere år. Utfordringen for institusjonsdrift er at det er lik drift hele året, og 
man må samme antall personell på jobb hele året. I sommermånedene har vi de største 
utfordringene fordi sykehuset tar ned driften og sender hjem pasienter tidligere enn ellers på 
året. Det medfører at vi kan få pasienter som er ekstremt krevende i forhold til å ha nok 
kvalifisert personell på jobb, og vi ser at vi ofte må styrke bemanningen i ferieavviklingen når 
slike situasjoner oppstår. 
 
Pårørende som kommer hjem på ferie kan oppleve at deres nærmeste har hatt en forverring 
av sitt sykdomsbilde, og melder inn til kommunen at vedkommende ikke kan bo hjemme 
lenger. Da hender det at institusjon må ta inn pasienter akutt fordi det vil være uforsvarlig å 
ha dem boende hjemme. 
 
Klarer vi å holde det lave sykefraværet vil det sikre fast ansatt personell på jobb, og unngå 
innleie av dyre vikarer. Som nevnt ovenfor er sommerferieavviklingen krevende for 
institusjonsdriften, og det er derfor som tidligere år vanskelig å lage en årsprognose før 
ferieavviklingen er gjennomført. Ut fra de faktorene vi kjenner til i dag, så tilser prognosen et 
merforbruk på 2 mill. kr ved årsslutt. Ved at vi er forsinket i omorganiseringsprosessen på 
grunn av uforutsette hendelser, vil vi ikke klare å få helårseffekt av omorganiseringen før i 
2020.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Omstrukturering drift institusjon 
Institusjon hadde laget en kjøreplan som skulle sørge for at etablering av somatiske 
pasienter på helsetunet 1 og skjermet avdeling på helsetunet 2, var gjennomført før 
sommerferieavviklingen. Den planlagte flytteprosessen er imidlertid blitt revidert på 
grunn av at hjemmetjenesten sitt areal er blitt stengt av hovedverneombudet. Driften i 
paviljong 5 måtte dermed tas ned tidligere enn planlagt for å frigi midlertidig areal til 
hjemmetjenesten. Det førte til at institusjon måtte ta tre pasienter fra paviljong 3 inn i 
en avdeling som var planlagt til somatisk drift.  

 
Nye turnuser var også planlagt implementert rett etter sommerferieavviklingen, men 
på grunn av forsinkelsen i flytteprosessen kommer ikke de nye turnusene til å bli 
iverksatt før en gang ut på senhøsten. Ved å etablere to hus i institusjon har vi gått fra 
fire til to avdelingsledere. 

 
Moveien vil ikke bli avviklet i den form som den drives i dag før tidligst til nyttår. 
Paviljong 9 skal flyttes inn i Helsetunet 2. Vi ser at vi mangler mellomleddet til 
pasienter som ikke trenger å bo i institusjon men som kan klare seg i heldøgns 
omsorgsboliger. Vi vurderer hele tiden pasientsammensetningen i bruken av paviljong 
9 innenfor de ressurser enhet Institusjon har til rådighet. 
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3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det har vært rapportert gjennom flere år at Hjemmetjenesten er underdimensjonert i forhold 
mengden vedtak som er tildelt brukerne av tjenesten. Det timetallet som Tildelingskontoret 
jevnlig rapporterer på gjelder direkte brukertid. Det er ikke tatt med indirekte tid til transport, 
tid til fokus på ernæring, dokumentasjon, rapportering og samarbeidsmøter med pårørende, 
fastlege og sykehus. 
 
For å kunne levere de lovpålagte tjenestene brukerne har vedtak på, må man derfor benytte 
seg av vikarer. I den utstrekning det har latt seg gjøre er det brukt egne ansatte som vikarer. 
Dette har medført et merforbruk på overtid, men det er likevel mindre utgiftskrevende enn 
innleie fra vikarbyrå. Buen korttidsavdeling har benyttet én ekstern vikar i en periode på ca. 4 
uker for å få dekket nattvakter. Det er per 30.04.2019 innvilget krav om økt stilling etter AML 
§§ 14-9 og 14-4a tilsvarende 3 årsverk, og dette får innvirkning på fastlønnsbudsjettet. 
 
Ut fra driften så langt i året og kjente faktorer utover sommeren/høsten, så er estimert 
årsprognose et merforbruk på 5 mill. kr. Det presiseres at det er svært vanskelig å vurdere 
årsprognosen ut fra situasjonen ved utgangen av 1. tertial. Sommeren er den mest 
utgiftskrevende perioden i året ettersom Nordlandssykehuset da sender utskrivingsklare 
pasienter med større behov for omfattende tjenester til hjemkommunene enn ellers i året. 
Det er som kjent vanskelig å rekruttere kvalifiserte vikarer lokalt, og fagpersonell må derfor i 
stor grad leies fra vikarbyrå. Det er ledig ca. 2 årsverk fordelt på 3 personer ved Sagatun. 
Dersom vi ikke klarer å skaffe kvalifisert personell, må disse leies inn fra byrå i perioden 
1.7.–31.12.2019.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Omstrukturering drift hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten har i en årrekke vært delt i to avdelinger med hver sin leder og hver 
sin turnus. 01.03.2019 ble de to avdelingene slått sammen, med én avdelingsleder og 
én felles turnus. Vi ser allerede en positiv effekt i form av bedre styring av logistikk, 
arbeidsoppgaver og arbeidslister. 
 
Hjemmetjenestens lokaler er i svært dårlig forfatning og er nå stengt av 
hovedverneombudet. Dette har ført til at driften ved Paviljong 5 er avviklet som 
boligformål noe tidligere enn planlagt, og at bygget blir tatt i bruk som base for 
hjemmetjenesten fra 27.05.2019 og inntil de gamle lokalene er renovert. Dette kan ha 
en positiv følgeeffekt ved at tjenesten nå er samlet og jobben med å forene de ulike 
avdelingskulturene er startet. Tjenesten deles inn i ulike faggrupper/team slik at 
brukerne får færre ansatte å forholde seg til. Vi mener dette vil øke kvaliteten på 
tjenesten og tryggheten for brukerne. 
 
Buen korttidsavdeling ble tatt i bruk 25.04.2019 med 11 plasser som tidligere. Vi 
opplever en del tekniske «barnesykdommer», men forventer å kunne ta i bruk de 
velferdsteknologiske løsningene i løpet av uke 22. Flytting av korttidsavdelingen vil 
foreløpig ikke innebære den økningen i kapasitet som bygget gir mulighet til. Når vi 
fortsatt skal drifte korttidsavdelingen med 11 plasser vil Fauske kommune fremdeles 
ha begrenset kapasitet til å ta imot utskrivingsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten. Det medfører økte utgifter til betaling for «overliggere» på 



12 
 

sykehuset, og det fører også til økt press på hjemmetjenesten som dermed vil få 
behov for flere vikarer.  
 
Hjemmetjenesten har brukt mye tid på å håndterere brukernes nøkler to ganger per 
skift. I tillegg har man måttet inn på kontoret og hente ut nøkler ved eventuelle anrop 
på trygghetsalarmer. Det er nå installert elektroniske låser på ytterdør hos brukere, til 
sammen 157 stykker. Estimert tidsgevinst vil utgjøre ca. 1 årsverk. Det planlegges en 
ny måling av dette til høsten. 
 
Arbeidet med å opprette en felles sykepleieturnus for Buen korttidsavdeling og 
Hjemmetjenesten må vente til høsten. Begge avdelingene har måttet gjøre interne 
tilpasninger av sine turnuser i forbindelse med flyttingingene. Ingen av avdelingene 
har kapasitet til å starte turnusarbeidet før avdelingene har fått «jobbet seg inn» i nye 
lokaliteter. 

 
• Tilbud på Sagatun for selvhjulpne eldre / forebygge ensomhet 

Sagatun driftes med 6 plasser. Det er et svært lavt søkertilfang av kvalifiserte 
sommervikarer til Helse og omsorg i år. De fleste av søkerne vi har fått har ingen 
formell helsefaglig kompetanse. Det innebærer at det ved Sagatun må avvikles 
sommerturnus ved hjelp av kvalifisert personell fra eksternt vikarbyrå. 

 
 

3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Prognosen for 2019 tilsier at enhet Helse skal gå i balanse i 2019. Utfordringene for enhet 
helse er i 2019 knyttet til kommunale leger i spesialisering, innføring av turnus i rus og 
psykisk helsetjeneste samt oppstart av Indre Salten legevakt.  
 
Noen av de kommunale legene er i spesialistutdanning ved Nordlandssykehuset med en 
varighet på ett år. Dette er en viktig del av det å opprettholde en stabil og faglig dyktig 
legetjeneste i Fauske kommune. Samhandlingsreformen utfordrer de kommunale 
legekontorene ved at stadig mer komplekse tilfeller tilbakeføres til kommunen som 
utskrivningsklar pasient, men ikke ferdigbehandlet.  
 
Fylkesmannens tilsyn ved rus og psykisk helsetjeneste i 2018 avdekket manglende helhetlig 
omsorg for brukere av tjenesten. Med bakgrunn i dette er det startet opp med turnus i denne 
avdelingen fra 25. mars 2019.  
 
6. mai 2019 var det oppstart av Indre Salten legevakt, en interkommunal legevakt for 
Fauske, Saltdal og Sørfold kommuner. Ettersom dette er et nytt tilbud, så har man ingen 
erfaringstall fra tidligere år å sammenligne budsjettet med.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• 50 % stilling hjelpemiddellager 
Tiltaket ble implementert i januar 2019. 
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3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Antallet mottakere av sosialhjelp er sammenlignet med samme periode i 2018 redusert fra 
194 til 171. Sammenlignet med samme periode i 2017 er det en reduksjon fra 207 til 171. 22 
personer deltar i kvalifiseringsprogrammet, en økning fra 12 personer i samme periode i 
2018. Flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet er positivt, og betyr at flere mottakere av 
sosialhjelp får avklart sin situasjon.  
 
Etablering av ungdomsteam i 2018 og tettere samarbeid i integreringsarbeidet virker positivt 
inn på driften. Godt arbeidsmarked og samarbeid med ulike tiltaksarrangører og 
arbeidsgivere har bidratt positivt. Det bemerkes at nivået på sosialhjelpsutgifter fremdeles 
må betraktes som høyt. 
 
Med bakgrunn i kjente forhold ved utgangen av april er det grunn til å anta at antallet 
mottakere av sosialhjelp vil holde seg stabilt i 2. og 3. tertial. Bosetting av flyktninger og 
deltakere i ulike arbeidsrettede tiltak gjennom NAV som ikke får overgang til arbeid, kan 
imidlertid påvirke antall mottakere noe.  
 
For å nå budsjett for 2019 må flere mottakere av sosialhjelp avklares mot arbeid eller 
uføretrygd. Fortsatt godt samarbeid med samhandlere vil stå sentralt. Arbeidsrettede kurs vil 
også kunne bidra positivt til årsresultat. Etablering av jobbspesialistteam forventes å bidra 
positivt.      
 
Forutsatt at antall mottakere av sosialhjelp ikke endres vesentlig, forventes et årsresultat 
med ca. kr 500 000,– i merforbruk. Prognosen tar utgangspunkt i et stabilt arbeidsmarked og 
tilgang på nye mottakere av sosialhjelp på samme nivå som etter første tertial. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Etablering av jobbspesialist etter IPS-metoden 
Første jobbspesialist begynte i arbeid 13. mai 2019. De øvrige jobbspesialistene 
forventes å begynne i arbeid i løpet av andre tertial. 
 

• Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 
Tiltak ble iverksatt fra 1. januar 2019. 
 

  



14 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 1. tertial 2019 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
 
Året 2019 hittil har i utgangspunktet hatt en tilnærmet normal drift. Det er noen avvik i forhold 
til planlagt aktivitet, men disse forventes å jevne seg ut over året. Budsjettmessige 
svingninger i dette tilfellet vil variere alt etter værsituasjon, og også som trenden har vært; 
økning i energipriser. Aktivitet i byggesektoren er også en faktor som spiller inn, og 
sommerhalvåret vil naturlig nok gi en inntektsstrøm som forbedrer resultatet ved årsslutt.  
 
Det er relativt stor aktivitet, selv om vi ser at de store prosjektene rundt om i kommunen avtar 
i noen grad. Nye prosjekt er på trappene, og blålysbygg, hotell og kulturhus nevnes som 
noen. Uforutsett flytteaktivitet, og andre utenforliggende faktorer som ikke kan styres, har 
medført en krevende start på året 2019. Planlagt salg av kommunale eiendommer som 
Kosmo skole samt Sykehusveien 9, har vært krevende og vist seg vanskeligere å få solgt i 
markedet enn forutsatt. Dette jobbes det kontinuerlig med og vi håper å få solgt unna disse 
eiendommene i løpet av 2019.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Netto regnskap per 30. april 2019 viser et resultat som er ca. 0,5 mill. kr lavere enn til samme 
tid i 2018. Resultatet for hele 2018 viste et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. kr. Ved en stram 
aktivitet på sommervedlikeholdet av kommunale veier forventes det at merforbruket vil 
utjevnes i løpet av sommerhalvåret. Prognosen for året tilsier at området veg og gatelys vil 
kunne levere regnskapet med kr 500 000,– i mindreforbruk. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Vei (Vika og Leivset) 
Rehabilitering av veien i Vika pågår og forventes utført innenfor budsjettrammen. 

 
 

  

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Sum enhet: 30 Vei og gatelys 8 999 061 3 027 424 3 870 349 842 925 8 499 061 -500 000
Sum enhet: 32 Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 13 901 982 18 089 080 4 187 099 42 277 367 2 500 000
Sum enhet: 33 Plan og utvikling 7 353 019 2 655 248 3 178 157 522 909 6 853 019 -500 000
Sum enhet: 34 Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 194 095 423 603 413 599 -10 003 1 194 095 0
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 20 008 257 25 551 186 5 542 929 58 823 542 1 500 000
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3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Flytebrygga ble overtatt av Fauske kommune i januar i 2019. Allerede samme måned fikk 
den store skader i stormen som herjet. Det ble iverksatt skadebegrensende tiltak under 
stormen, og brygga ble reparert etter at takstmann hadde vurdert skadene. 
Forsikringsselskapet vil ikke dekke utgiftene til reparasjon, da de mener at skadene skyldes 
manglende vedlikehold. Denne avgjørelsen vil bli påklaget. 
 
Ved Fauskebadet har det blitt innskjerpet krav om prøvetaking for at vi skal ha en forsvarlig 
drift. Vi har ingen som er ansatt for å jobbe på ettermiddag/kveld/helg, så her er ansatte ved 
avdelingen ute på overtid for å ta disse prøvene.  
 
Renholdsavdelingen har hatt et svært høyt sykefravær i 2019, for de fire første måneden er 
gjennomsnittlig sykefraværsprosent 17,6 %. Innleie av renholdsvikar ved sykefravær er 
dermed over budsjett.  
 
I forhold til budsjett 2019 er økte kraftpriser en utfordring. Hvis prisene holder seg på dagens 
nivå, tilsier dette et betydelig merforbruk på energi i 2019. 
 
Prognosen for 2019 er et merforbruk på kr 2,5 mill. kr. I siste del av året vil enheten få 
reduserte utgifter i forbindelse med endring av skolestruktur og flytting av 
barnehageavdelinger.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

• Besparelse FDVU ved salg Kosmo skole 
Skolebygget er ikke solgt, så FDVU påløper inntil videre. 

 
• Oppgradering av lysløypa i Hauan, samarbeid med lag og foreninger 

Første del av arbeidet med lysløypa er planlagt sammen med en av våre 
leverandører med rammeavtale. Dette gjelder demontering av eksisterende 
lysanlegg. Vår egen drifts- og vedlikeholdsavdeling skal bidra med arbeid i 
forbindelse med demonteringsjobben. Transport av gammelt stolpemateriell til 
avfallsmottak planlegges over ferien. Videre planlegging av nytt lysanlegg ferdigstilles 
i løpet av juni. Det er avholdt et møte med nøkkelpersoner i en velforening i Hauan 
som er under etablering. Det planlegges videre møter så snart velforeningen er 
etablert. Tema vil være å bli enige om bidrag og ansvarsfordeling mht. 
nærmiljøanlegget. 

 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Inntektene på planarbeid, byggesak og oppmåling er alltid under det som er budsjettert etter 
1. tertial, men tar seg opp fra mai og utover. I år har vi sett en noe fallende kurve på 
registrerte større byggesaker, som kan gi utsalg på årsresultatet.   
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For 2019 tilsier prognosen et mindreforbruk på kr 500 000,–. Det er usikkerhet opp mot 
inntektene, og da som nevnt spesielt på byggesak. Man ser en noe fallende kurve på 
registrerte større prosjekter, samt få forhåndskonferanser i forbindelse med slike prosjekter. 
På plansiden er det også en fallende kurve på varslet oppstart av planprosesser som kan 
utløse større aktivitet nå og i fremtiden, og det gjelder både næring/industri og boligbygging. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2019.  
 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Under forutsetning av at vedtatt kutt gjennomføres, forventes det et mindreforbruk på kr 
500 000,– ved årets slutt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er vedtatt et generelt kutt på kr 750 000,–. 
 
 

3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-avdeling 
ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på slutten av 
året. Vurdert årsprognose tilsier et mindreforbruk på kr 500 000,–. 
 
 
  

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Sum enhet: 10 Politikk 9 172 569 3 073 526 3 241 423 167 897 8 672 569 -500 000

Reg. budsjett
Periodisert 

budsjett Regnskap
Avvik Regnsk / 
per. Budsjett

Vurdert 
årsprognose

Forventet 
avvik

Sum enhet: 20 Rådmann stab 30 177 302 10 548 733 11 928 818 1 380 085 29 677 302 -500 000
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Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019: 
 

• Digitalisering, IT, innkjøp, etc. 
Endrede innkjøpsrutiner er iverksatt på flere områder. Det forventes at dette vil bidra 
til reduserte innkjøpsutgifter. 
 

• Reduksjon stillinger 
Reduksjon i stillinger vil skje mot slutten av året. Ved sykefravær leies det ikke inn 
vikar hvis det ikke er strengt nødvendig. 
 

• Gebyr for gravemelding 
Det er krevd inn gebyr for gravemelding i 2019. 

 
 

3.6 Sykefravær 
 
Nedenfor vises utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune sammenlignet med 
fjoråret: 
 

• Gjennomsnittlig fravær 1. januar–30. april 2018:   9,9 % 
• Gjennomsnittlig fravær 1. januar–30. april 2019: 10,0 %  

 
I januar ser vi en nedgang på 1,6 %, mens vi i februar har økning på 0,5 %. I mars ser vi en 
økning på 0,7 og i april ser vi økning på 1 %.  
 
Korttidsfraværet er redusert med 0,5 %, mens langtidsfraværet er økt med 0,6 %.  
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Figur 1 – Utvikling sykefravær1. tertial 2018 vs. 1. tertial 2019 
 

 
 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
            2018          2019      Endring 

• Helse og omsorg:                    9,6 %       10,0 %        + 0,4 % 
• Oppvekst/kultur:            10,1 %       11,4 %        + 1,3 %  
• Rådmannens stab:         6,3 %         8,2 %       + 1,9 % 
• Eiendom, plan og samfunnsutvikling:     11,9 %         9,1 %         - 2,8 % 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling kan vise til en reduksjon i sykefraværet, mens Helse og 
omsorg, Oppvekst og kultur og Rådmannens stab har hatt en økning i sykefraværet.  
 
Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er høyt i enkelte avdelinger, og det 
jobbes aktivt med dette i enhetene. Fauske kommune har høyt fokus på HMS-arbeidet som 
et ledd i å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og å utvikle helsefremmende arbeidsplasser.  
 
 

4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Fauske kommune har ikke disposisjonsfond tilgjengelig til å dekke opp beregnet merforbruk 
på driften i 2019. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettreguleringer innenfor rammen i 
forbindelse med økonomimelding 2/2019. 
 
 

Januar Februar Mars April
2018 TOTALT 10,9 % 10,4 % 9,4 % 9,0 %
2019 TOTALT 9,3 % 10,9 % 10,1 % 10,0 %
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5.0 Investeringer 
 
Rådmannen vil komme tilbake med oppdatert status for investeringsprosjektene i 
økonomimelding 2/2019. 
 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2019 
 

 
 
 
Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet i 1. tertial 2019 sammenlignet med samme periode i 
2018. 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres 
likviditeten tilsvarende. Per 30.04.2019 var trekket på kassekreditten 93 mill. kr. 
 
Rådmannen vil, for å styrke driftslikviditeten, i løpet av forsommeren selge resterende 
portefølje i Pareto rentefond. Dette vil gi en forbedring i likviditeten på rundt 33 mill. kr (se for 
øvrig pkt. 6.2 nedenfor). 
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6.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto. 
Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 10 og figur 3. 
 
Tabell 10 – Oversikt kapitalplasseringer 
 
Plassering 31.12.2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 

Hjemfallsfond plassering Pareto 32 513 32 653 32 832 33 015 33 199 
 
 
Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2019 
 

 
 
 
Fauske kommunes portefølje i er i sin helhet plassert i Pareto høyrente.  
 
Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen 
fondet tar. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske 
selskaper, myndigheter og institusjoner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak 
foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett.  
 
Fondet er et rentefond, som er forbundet med moderat lav risiko for kurssvingninger. 
Investeringene forventes å gi fondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle 
rentebærende verdipapirer. Verdiutviklingen på investeringene vil blant annet være knyttet til 
resultatutviklingen i selskapene som utstedte obligasjonene, utvikling i rentenivået, og 
kredittkvalitet hos utsteder. 
 
Som nevnt under pkt. 6.1 vil verdiene i dette fondet bli realisert før sommeren, noe som vil 
styrke driftslikviditeten. 
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6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 3 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
Tabell 9 – Fordeling av gjelden per 30. april 2019 
 

 
 
 
Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR 
 

 
 
 
Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR i 1. tertial 2019.  
 
På rentemøtet 9. mai 2019 var Norges Bank rimelig klar på at det kommer en renteøkning til 
på juni-møtet. I så fall vil styringsrenten være på 1,25 %. Sentralbanken viser til at det fortsatt 
er noe usikkerhet knyttet til det globale vekstbildet, men at det går såpass bra i Norge at en 
renteøkning fortsatt anses som mest sannsynlig. 
 
 
  

Motpart / 
Motpartsnavn

Lån opptatt Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter 
termin

Gjeldende 
rente

Rentetype Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

Total 1 514 856 635 1 242 369 454 1,95%
3 mnd Nibor 425 057 000 402 497 067 1,94%
KommunalBanken 2012 64 457 000 60 159 880 1,97% Flytende 22.12.2042
KommunalBanken 2013 62 900 000 60 803 330 1,97% Flytende 21.12.2043
KommunalBanken 2016 148 850 000 140 317 190 1,88% Flytende 28.02.2056
KLP Kommunekreditt 20163 148 850 000 141 216 667 1,97% Flytende 25.02.2056
Fastrente 707 760 635 509 655 660 1,91%
KommunalBanken 2009 277 744 635 116 853 620 1,98% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KommunalBanken 2015 47 540 000 42 785 920 1,96% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 2015 153 300 000 137 969 920 1,96% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 2015 57 780 000 49 220 000 1,97% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
KommunalBanken 2017 171 396 000 162 826 200 1,80% Fastrente 20.04.2020 24.04.2057
P.t. rente 382 039 000 330 216 728 2,01%
KommunalBanken 2010 72 800 000 53 359 140 2,02% Flytende 16.07.2040
KommunalBanken 2011 100 000 000 68 421 040 1,96% Flytende 06.12.2030
KommunalBanken 2018 81 882 500 81 364 260 2,04% Flytende 04.06.2058
KLP 2018 81 882 500 81 882 500 1,99% Flytende 14.02.2058
KLP 2018 45 474 000 45 189 788 2,07% Flytende 19.12.2058
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Figur 5 – Fordeling fast/flytende rente 
 

 
 
 
Som figur 5 viser er 41 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 510 mill. 
kr. Det betyr samtidig at de resterende 59 %, ca. 730 mill. kr, er eksponert for rentehevinger 
på kort sikt. En renteheving på 0,5 prosentpoeng tilsvarer en årlig økning i renteutgiftene på 
3,7 mill. kr mens 1 prosentpoeng gir tilsvarende økning på 7,4 mill. kr. 
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Nærværsarbeid i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å nå det. 
Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for oppfølging av sykmeldte. 
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28.05.2019 Rettigheter og plikter ved sykefravær 1411955 

28.05.2019 Oppfølging av sykmeldte 1411956 
 

Sammendrag: 
Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i sak 5/18, 28.02.2018 å gjennomføre en undersøkelse av 
sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om 
sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune er i overenstemmelse med lovgivning og interne 
retningslinjer.  

 
Under behandling av Salten kommunerevisjons rapport «Sykefraværsoppfølging» i K-sak 106/18, ba 
kommunestyret rådmann følge opp med en sak der en skulle vurdere og fastsette konkret måltall for 
sykefravær og tidsfrister for oppfølging av de sykmeldte. 

Revisjonen vurderte det dithen at Fauske kommune som arbeidsgiver følger opp lover og forskrifter 
samt egne planer og mål ved oppfølging av sykmeldte. I tillegg har Fauske kommune skjerpet sine 
retningslinjer, for en tettere oppfølging av sykmeldte enn det lovkravet tilsier. 

Fauske kommune jobber forebyggende, målrettet og systematisk for å oppnå målet om 7% sykefravær, 
og ser dette som en del av HMS-arbeidet i kommunen. Rådmann vil i det følgende redegjøre nærmere 
for hvordan Fauske kommune jobber med nærvær, arbeidsmiljø og oppfølging, og hvordan dette sees i 
sammenheng med måltall for sykefravær og tidsfrister for oppfølging av sykmeldte. 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til kommunestyrevedtak 106/18 der kommunestyret ber om sak for vurdering av og fastsetting 
av konkret måltall for sykefravær og tidsfrister for oppfølging av de sykmeldte. 



 
IA-avtalen 
I oktober 2001 inngikk partene i arbeidslivet en intensjonsavtale om et mer inkluderende  
arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. En av forutsetningene for IA-avtalen er at arbeidet for et mer 
inkluderende arbeidsliv skal være en del av virksomhetens systematiske helse- miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS). Tanken er å integrere IA-arbeidet i en allerede eksisterende HMS-strategi, og på 
den måten bringe ledelsen og vernetjenesten tettere sammen. HMS-systemet blir dermed et 
virkemiddel som skal bidra til realisering av IA-avtalen (Sintef, 2013). 
 
Fauske kommune inngikk i 2002 IA-avtale, og har siden den gang benyttet seg av dens virkemidler og 
tilbud. Fra 2019-2022 er det ny avtaleperiode, og avtalepartene er enige om å målrette innsatsen mot 
bransjer og sektorer som har et potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på denne måten bidra 
til å nå de nasjonale målene for avtalen (Regjeringen, 2019). 

IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet, og man har i inneværende avtaleperioden gått bort 
fra egne IA-avtaler for organisasjonene/bedriftene. For å støtte opp under målene for IA-avtalen, er 
partene og myndighetene enige om å løfte frem satsinger for forebygging av sykefravær og frafall, og å 
målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. For å ha effekt må forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid være kunnskapsbasert og rettet mot reelle behov på den enkelte arbeidsplass 
(Regjeringen, 2019).  
 
 
 
Sykefraværet i Fauske kommune 
Sykefraværet i Norge har hatt en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag 
uendret siden 2012 (Regjeringen, 2016). Ser vi derimot isolert på sykefraværsstatistikken for 
kommunesektoren i samme periode, viser den en annen utvikling. I kommunesektoren har sykefraværet 
økt fra 2009 og fram til 2018 (PAI/KS, udat.). I perioden 4. kvartal 2017 – 3. kvartal 2018 var 
sykefraværet i kommunesektoren 9,8% på landsbasis. 
 
Sykefraværet i Fauske kommune har de syv siste årene variert mellom 9,9% på det høyeste og 8,4% på 
det laveste.  Sykefraværet i Fauske kommune har ikke fulgt kommunesektorens økning, men har 
derimot hatt en nedadgående trend. Sykefraværsmålet i kommunen totalt er 7%, med lokale variasjoner 
innenfor de ulike samhandlingsområdene, enhetene og avdelingene. 
 
Sett ut fra sykefraværshistorikken vil dette være et realistisk mål å strekke seg mot. Hvis målene 
oppfattes som umulige å nå, vil innsatsen for å nå målene svekkes (Brochs-Haukedal, 2011). 
Å dreie fokus fra sykefraværsmål til mål som for de ansatte oppleves som personlig meningsfylte vil i 
større grad få oppmerksomhet og stimulere til innsats (Brochs-Haukedal, 2011).  Fokuset bør være på 
arbeidsmiljø framfor sykefravær. 
 
 
 
 
 
Oppfølging av sykmeldte  
 
Nærværsrådgiver 

I Fauske kommunes årsbudsjett for 2017 vedtok kommunestyret å omdisponere ressurser til 
en felles kommunal stilling som skal jobbe med sykefraværsoppfølging. Den skulle ha 
hovedfokus på å bidra til å redusere sykefraværet innad i, og på tvers av, 



samhandlingsområdene. Målet er først og fremst å bistå lederne ute i enhetene og 
avdelingene med tett oppfølging av ansatte som er, eller står i fare for å bli, sykmeldt. 
Nærværsrådgiver tiltrådte i mai 2017. 
 

Tidsfrister i oppfølgingen 
I tillegg til en rutine som beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter ved 
sykefravær, har Fauske kommune utarbeidet en kortfattet og skjematisk 
oppfølgingsbeskrivelse av sykmeldte. Denne inneholder tidsfrister, arbeidsgivers og 
arbeidstakers plikter i sykefraværsoppfølgingen, samt henvisninger til aktuelt lovverk og 
arbeidsreglement. Denne oppfordrer til tettere oppfølging enn det som beskrives i 
Folketrygdloven § 25-2, som sier at arbeidsgiver plikter å utarbeide oppfølgingsplan og 
gjennomføre dialogmøte etter arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje og fjerde ledd og delta i 
dialogmøte etter folketrygdloven § 8-7 a andre og tredje ledd. 
 

Revisjon av sykefraværsoppfølgingen 
Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 28.02.2018 å gjennomføre en 
undersøkelse av sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune, sak nummer 05/18. Formålet 
med undersøkelsen var å vurdere om sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune er i 
overenstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer. I undersøkelsen lå følgende 
problemstillinger til grunn:  
 

· I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt egne 
planer og mål ved oppfølging av sykmeldte? 

· Har Fauske kommune etablert rutiner for føring av sykefravær og bruk av fraværsstatistikk i 
henhold til bestemmelser i regelverket? 

Revisjonen vurderte det dithen at Fauske kommune som arbeidsgiver følger opp lover og forskrifter 
samt egne planer og mål ved oppfølging av sykmeldte. Fauske kommune fører fraværsstatistikk i 
henhold til bestemmelser i lovverket. Forbedringspotensialet til kommunen er å dokumentere 
oppfølgingsplaner og dialogmøter som avdelingsleder har med ansatte som er helt eller delvis sykmeldt. 

Det var i forbindelse med behandling av denne saken at kommunestyret ønsket en redegjørelse av 
nærværsarbeidet, for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for sykefravær og tidsfrister for 
oppfølging av de sykmeldte 

 
Samhandling mellom aktører tilknyttet sykefraværsoppfølging 
Som et ledd i etterarbeidet etter revisjonen, har det vært avholdt samhandlingsmøte med leger, NAV, 
Arbeidslivssenteret, HTV, HVO, avdelingsledere, enhetsledere og nærværsrådgiver. Formålet var å bidra 
til forebygging av sykefravær og raskere tilbakeføring til arbeid, og oppfølgingsplaner var tema på denne 
samlingen. Dette er samlinger som skal gjennomføres jevnlig, ca. 2 ganger per år, bl.a. for å skape felles 
forståelse for arbeidet med oppfølging av sykefravær. 

 
Tilretteleggingsgruppa 

Det er avsatt en dag i måneden til møte i tilretteleggingsgruppa. Personalkontoret har 
ansvaret for å organisere disse. I tilretteleggingsgruppa møter arbeidstaker, nærmeste 
leder, nærværsrådgiver, saksbehandler hos NAV, NAV Arbeidslivssenter, sykmelder ved 
behov, og tillitsvalgt dersom arbeidstaker selv ønsker dette. Formålet er å forebygge og 
redusere sykefravær, samt iverksette tiltak for å få sykmeldt arbeidstaker raskere tilbake i 



sitt arbeid. 
 
 

Forebyggende arbeid for å redusere sykefraværet  
 
HMS og arbeidsmiljø 
I IA-avtalen for perioden 2010 – 2013, er koblingen mellom virksomhetenes HMS-arbeid og IA-arbeid 
betydelig fremhevet. Likevel viser evalueringen av denne avtaleperioden at partene i stor grad har 
fokusert på sykefravær og oppfølging av sykmeldte, i stedet for HMS og arbeidsmiljø (Sintef, 2013). 

I avtaleperioden 2014 – 2018 var partene enige om at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet skulle 
være en større del av det praktiske arbeidet. Dette støtter opp om arbeidsplassen som den viktigste 
arena for å forhindre og redusere sykefravær. Ved inngåelse av denne periodens IA-avtale, var det 
enighet om økt fokus på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Forebygging er vanskelig å måle, men 
samlet sett tyder kartlegging og tilbakemeldinger ifm. underveisevalueringen på at det fortsatt er 
potensiale for mer forebyggende arbeidsmiljøarbeid og tidlig innsats i virksomhetene (Regjeringen, 
2016). 

 

Systematisk, risikobasert HMS-arbeid 
SINTEF-forsker Solveig Ose (2016) påpeker at kommunesektoren bør bli flinkere til å jobbe 
systematisk med HMS-arbeidet, og da særlig konsentrere seg om de risikofaktorene som gir 
arbeidsrelatert fravær. Dette støttes av direktøren i STAMI, Pål Molander som innledet 
regionsamlingen «Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?» 
9. oktober 2018. Her møttes partene i arbeidslivet for å diskutere hvorfor og hvordan man 
skal jobbe videre med arbeidsmiljø.  Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap 
om det som virker er en god investering – både for den enkelte arbeidstaker og for 
virksomheten. Men for at forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal virke, kreves det kunnskap 
om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktige og mest relevante for den enkelte 
arbeidsplass, og det kreves forståelse for hvordan man kan jobbe med det. Pål Molander 
påpekte videre at det som skal til for at arbeidsmiljøtiltak skal virke, redusere det 
arbeidsrelaterte fraværet og være lønnsomme er at de må være behovsbasert, 
kunnskapsbasert og systematisk implementert. 
 
 

 
HMS-arbeid i Fauske kommune 

Målet for HMS-arbeidet i Fauske kommune er å sikre et godt, helsefremmende, 
inkluderende og skadefritt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne skal få oppleve medvirkning, 
tilhørighet, gjensidig tillit og trygghet. Arbeidstakerne skal få bruke sine kvalifikasjoner i en 
meningsfull arbeidshverdag. 
 
HMS-arbeidet er organisert på følgende måte: 
 



 
 
 
 
 
Dette innebærer at rådmann har det overordnete ansvaret, mens kommunalsjef forvalter 
rådmannens ansvar innenfor sitt samhandlingsområde. Enhetsleder har ansvaret for HMS-
arbeidet i sin enhet, mens avdelingsleder har ansvar for oppfølging og rapportering av HMS-
arbeidet i sin avdeling. Hver avdeling skal ha en HMS-gruppe bestående av avdelingsleder, 
tillitsvalgt og verneombud. HMS-gruppa utarbeider avdelingens HMS-hjul, som gir en 
oversikt over alle HMS-aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av inneværende år. HMS-
gruppene skal ha møter minimum 4 ganger i året, og informere om sitt arbeid og involvere 
de ansatte i HMS-arbeidet i påfølgende personalmøter. 
 

HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede 
Høsten 2017 iverksatte Fauske kommune prosjektet ”HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede”. 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i evalueringen av IA-avtalen og forskning gjort av SINTEF og STAMI. 
Fokusspørsmålet et «hvordan kan vi sammen skape et arbeidsmiljø som hver enkelt av oss ønsker å 
være en del av og som holder oss friske?», mens målet er å redusere sykefraværet i kommunen. Selve 
prosjektet tar utgangspunkt i å identifisere og vurdere risikofaktorer som medfører arbeidsrelatert 
sykefravær, samt vurdere tiltak for å redusere eventuell risiko. Dette arbeidet skal implementeres i 
Fauske kommunes HMS-arbeid, for på den måten å jobbe mer systematisk, risikobasert og målrettet. 
Hensikten er å skape en felles forståelse for hvilke faktorer som er viktige for arbeidsmiljøet, og hvilken 
betydning de har for nærværet. 
 
Arbeidsmiljønettverk  
I desember 2017 fikk Fauske kommune støtte fra KLPs HMS-avdeling til et prosjekt for å gå dypere inn i 
arbeidet som startet høsten 2017. Dette innebærer deltakelse i KLPs Arbeidsmiljønettverk som er en 
toårig møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling, – et kompetansefellesskap. Målet 
er å bidra til å sikre helsefremmende arbeidsplasser. 
 
Det er etablert prosjekt- styrings- og referansegruppe for Fauske kommunes prosjekt «Prima 
Arbeidsklima». Det er valgt ut fire avdelinger i Fauske kommune, hvor man skal kartlegge de 
risikofaktorene i arbeidsmiljøet som har signifikant effekt på arbeidsmiljøet og arbeidsrelatert fravær. Et 
godt arbeidsmiljø er viktig for å ha engasjerte ansatte, sikre kvaliteten i tjenesten og nærværet på jobb. 
Det vil kunne bidra til et godt omdømme og til å beholde og rekruttere medarbeidere.  
 
 



Faktorene som skal kartlegges: 
 

 
Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen har oppstart våren 2019, og med bakgrunn i funn vil det 
iverksettes tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og redusere risiki. 
 
 
Sykefravær – en kompleks utfordring 
Det er mange aktører som er involvert i arbeidet med å redusere sykefraværet i Norge, og sykefravær er 
et stadig tilbakevendende tema i arbeidslivet og politikken, i media og blant fagfolk. Bidragene som 
kommer i sykefraværsdebatten kan ofte synes banale, og diskusjonen fragmentert fordi man ikke evner 
å se kompleksiteten som ligger bak statistikken (Ose, 2016).   

Denne kompleksiteten kan også betegnes som «wicked problems». «Wicked problems» er problemer 
det ikke finnes noen åpenbar løsning på fordi problemet har mange og sammensatte årsaker – det er 
nært knyttet til andre nærliggende utfordringer og vanskelig å få skikkelig tak på. I tillegg er kunnskapen 
om årsak og virkning usikker, ulike tiltak vil ha ulike effekter avhengig av problemets lokale kontekster, 
samt at ulike aktører ofte har ulike oppfatninger om hva problemet egentlig er og hvilke løsninger som 
bør forsøkes. 
 
Det vil i denne sammenheng være av betydning å reflektere over økonomiske og politiske forholds 
innvirkning på sykefraværet i Fauske kommune. De økonomiske tilstandene kan påvirke den politiske 
budsjettbehandlingen, hvor tildelingen av midler til områder i kommunen blir gjort (Baldersheim & 
Rose, 2005). Kommunen kan heller sjelden isoleres fra den politiske viljen og legitimiteten, og er prisgitt 
stabile politiske forhold som styrer i tråd med hva som er hensiktsmessig (Strand, 2015). 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Gjennomsnittlig sykefravær i Fauske kommune for de siste syv årene er 8,9%, mens det gjennomsnittlig 
sykefravær i kommunesektoren i samme periode er 9,8%.  
Med bakgrunn i budsjettvedtak 2017, der en opprettet stilling som nærværsrådgiver, har fokuset i 
Fauske kommune flyttet seg mer fra sykefraværs- til nærværsarbeid. Det jobbes intensivt og systematisk 
med faktorer i arbeidsmiljøet som har sammenheng med det arbeidsrelaterte sykefraværet. 
 
Rådmannen er av den formening at 7 % sykefravær som framkommer i den overordnete HMS-planen er 
et ambisiøst, men realistisk måltall for Fauske kommune. Det er 2,8 % lavere enn snittet for kommune-



Norge i 2018. 
 
Videre ber kommunestyret om at det gis tidsfrister for oppfølging av sykmeldte. Rådmannen viser til at 
Fauske kommune følger tidsfristene i Folketrygdloven med forskrifter. I tillegg har kommunen selv 
skjerpet disse tidsfristene ved å oppfordre til en tettere og hyppigere oppfølging.  Eksempelvis 
oppfordres det til tett dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker både i forkant av og underveis i 
sykefraværet.  
 
Rådmannen er av den formening at dagens tidsfrister hva angår oppfølging av sykmeldte, innfrir 
lovverket og er tilfredsstillende.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Vedtatt i AMU 15.5.2018 
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1. Innledning 
 
Fauske kommune er en folkehelsekommune, og skal i rollen som arbeidsgiver ha spesielt 
fokus på helsefremmende arbeidsplasser. Dette forutsetter at kommunens HMS-arbeid 
forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk i alle enheter og 
underliggende avdelinger. Den enkelte enhet skal med utgangspunkt i denne overordnede 
HMS-planen lage sin lokale plan. 

2. Grunnlag for et godt HMS-arbeid  
 
Fauske kommune skal kjennetegnes av gjennomgående god ledelse med et godt forankret 
felles verdisyn. Fauske kommunes verdier er åpenhet, redelighet og ansvar. 

3. Hovedmål for HMS-arbeidet 
 
Målet for HMS-arbeidet i Fauske kommune er å sikre et godt, helsefremmende, inkluderende 
og skadefritt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne skal få oppleve medvirkning, tilhørighet, gjensidig 
tillit og trygghet. Arbeidstakerne skal få bruke sine kvalifikasjoner i en meningsfull 
arbeidshverdag. 
 

3.1 Delmål 

3.1.1 Fauske kommune skal kjennetegnes av et godt psykososialt arbeidsmiljø 
og et godt organisatorisk arbeidsmiljø  

3.1.2 Det fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøet skal være trygt og skadefritt – 
det gjelder personell, miljø og bygninger, Det samme skal det kjemiske og 
biologiske arbeidsmiljøet. 

 
Arbeidsmiljøloven stiller krav til forsvarlige arbeidsbetingelser på de nevnte 
områdene, les mer om det i Arbeidstilsynets Arbeidsmiljømodell 

3.1.3 IA- avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet, og Fauske kommune skal 
være en aktiv IA-bedrift  
 
IA-avtalens overordnete mål for perioden 2019 – 2022 er:  
Å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og 
frafall og på den måten bidra til å øke sysselsettingen. 
 
 Oppfølging av IA-avtalens delmål i Fauske kommune  
 
 Gjennomsnittlig tilstedeværelse på jobb skal være minimum 93 % 

o Den enkelte enhet setter egne mål for tilstedeværelse 
o Forebygging og oppfølging – To sider av samme sak 

 Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 
 Øke gjennomsnittlig pensjonsalder gjennom gode seniortiltak  

 
  

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/helsefremmende-arbeidsplasser
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Etiske%20retningslinjer.docx
https://arbeidstilsynet.no/hms/arbeidsmiljomodellen/
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
https://knuten.fauske.kommune.no/sites/Personal-og-Lonn/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/Personal-og-Lonn/CommonDocuments/Forebygging%20og%20oppf%C3%B8lging%20-to%20sider%20av%20samme%20sak.pdf&action=default
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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4. Organisering av HMS-arbeidet 
Jf. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid 

 

4.1 Rådmann og kommunalsjef 
Det overordnede ansvar for HMS-arbeidet og oppfølging av IA-avtalen ligger til 
rådmann. Kommunalsjef forvalter rådmannens ansvar innenfor sitt 
samhandlingsområde. 

 

4.2 Enhetsleder 
Enhetsleder har ansvar for HMS-arbeidet og oppfølging av IA-arbeidet i sin enhet. 

 

4.3 Avdelingsleder 
Avdelingsleder (styrere, rektorer, avdelingssykepleiere mm.) har ansvar for 
oppfølging og rapportering av HMS- og IA-arbeidet i sin avdeling.  
 

4.3.1 HMS-gruppa 
Hver avdeling skal ha en HMS-gruppe.  
HMS-gruppen består av avdelingsleder, tillitsvalgt og verneombud. Gruppas 
arbeid er iht. pkt. 5.2.1 

 

4.4 Arbeidstaker 
Den enkelte arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og 
oppfølging av det daglige HMS-arbeidet ved avdelingen/arbeidsplassen. 
 
 
 

 

  

Rådmann/Kommunalsjef

Enhetsleder

Avdelingsleder

HMS-gruppa

Arbeidstaker

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsgiver/hms-opplaring-ledere/
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5. HMS-arbeidet i enheten/avdelingen

5.1 HMS-arbeid i enheten/avdelingen

(på enhetsnivå der det ikke er avdelinger)

HMS-gruppa fyller utavdelingens/enhetens HMS-hjul. HMS-hjuletgiren oversikt
over når tiltak skal gjennomføres:

Medarbeidersamtaler/seniorsamtaler
Risikokartlegging(gjennomføres på personalmøte, alle ansatte involveres)
Vernerunde
Brannøvelse
Nærværs-og trivselstiltak
IA-arbeidet, jf. punkt 3.1.3
Førstehjelpskursv/behov
Helseoppfølging av utsatte arbeidstakerev/behov
Budsjettarbeid -vurdere arbeidsmiljømessige konsekvenser
Utarbeide aktivitetskalender

o Kalenderen gjøres kjent for de ansatte og henges opp på
avdelingen

5.2 HMS-rapport
Nærværsrådgiver utarbeider en samlet rapport for HMS-arbeidet ienhetene, som
legges frem for AMU.

• Evaluering
risikovurdering/tiltak

• Analysere avvik

• Analysere avvik

• Risikovurdering
• Analysere avvik

•Årsrapport HMS
• Analysere avvik
• Avklare behov for

helseoppfølging av
utsatte arbeidstakere

4.
kvartal

1.
kvartal

2.
kvartal

3.
kvartal

H MS-rapport AMU

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Risikokartlegging.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-aktivitetskalender.docx
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Vedlegg 

1. Vernetjenesten 
 
Orientering om medvirkning og vernetjenesten 

1.1 Hovedverneombud 
Velges iht. AML for to år av gangen. 

1.2 Verneombud 
Verneombud som er valgt blant og av de ansatte innenfor sitt verneområde er valgt 
for to år. Fauske kommune vil legge til rette for at verneombudene skal kunne 
utføre sitt verv i tråd med AML, kapittel 6. Verneombudet deltar i verneområdets 
HMS-gruppe. Valg gjøres som hovedregel innen oktober måned.  
HMS-kurs arrangeres årlig.   

1.3 Brannvernleder 
For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta 
brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan 
være eier selv eller en representant for eier. 

2. Arbeidsmiljøutvalget 
 

I henhold til Fauske kommunes retningslinjer skal Arbeidsmiljøutvalget (AMU) bestå 
av fire representanter fra arbeidsgiver og fire fra arbeidstakerne. Videre deltar 
representant fra bedriftshelsetjenesten med tale og forslagsrett. Arbeidslivssentrets IA-
kontakt tiltrer møtene. AMUs oppgaver er nærmere beskrevet i AML kapittel 7.  
 

2.1 Sykefravær 
Her kan du lese mer om rettigheter og plikter ved sykefravær. 

2.2 Tilretteleggingsgruppa 
Her kan du lese om kommunens tilretteleggingsgruppe. 

3. AKAN-utvalget 
AKAN-utvalget er et underutvalg av AMU, er partssammensatt og består av:  
 Nærværsrådgiver 
 AKAN-kontakter  
 Hovedverneombud  
 Representant fra bedriftshelsetjenesten 

 
Individuelle AKAN-saker skal følges opp av nærmeste leder, med eventuell bistand 
fra avdelingens AKAN-kontakt. Man kan også få veiledning og informasjon fra 
AKAN kompetansesenter.  
 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tilretteleggingsgruppe.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/AKAN%20retningslinjer.docx
http://akan.no/
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4. IA-avtalen 
IA-avtalen kan leses i sin helhet her.  

5. Prosedyre ved endringer og omstillinger 
Dette skjer iht. Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

6. Avvik 
 

Avviksbehandling og skaderapportering er et lovkrav og hjemlet i AML §§ 3-1 og 5-1, og 
i internkontrollforskriften § 5, ledd 7.  

 
Et avvik er brudd på lover og forskrifter, etablerte prosedyrer og rutiner, skade på ansatte 
og uønskede hendelser knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, f.eks. vold, 
trusler, hygieneforhold og inneklima. 

 
Alle ansatte i Fauske kommune har et ansvar om å melde ifra når feil, skader eller 
uønskede hendelser inntreffer. Avviket skal da meldes i avviksmodulen i Riskmanager.  

7. Varsling ved kritikkverdige forhold  
 

Ved varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten skal Fauske kommunes rutiner for 
dette følges. Varsling gjøres i RISK. 

8. Personskade 
Noen typer skade krever spesiell oppfølging. Dette gjelder personskade som fører til 
medisinsk behandling og/eller fravær og/eller fare for senskader. Ved slike tilfeller skal 
følgende skjemaer fylles ut: 

 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid 
o Fylles ut og sendes til NAV lokalt 

 Skademelding for ulykkes-/yrkesskader (KLP) 
o Fylles ut og scannes inn på vedkommendes personalmappe i Fokus 

  

9. Samarbeidspartnere i HMS-arbeidet 
 

Til bistand med HMS-arbeidet har Fauske kommune følgende samarbeidspartnere: 
 

 Bedriftshelsetjenesten HEMIS 
 NAV 
 NAV Arbeidslivssenter  
 KLP  
 Statens Pensjonskasse (SPK)  
 Arbeidstilsynet  
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

   

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
https://www.ks.no/globalassets/hovedavtalen-01.01.2018-31.12.2019.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=aml
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=aml
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften
http://rmavvik/Home/Start
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Varsling%20av%20kritikkverdige%20forhold.docx
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=235160&languagecode=53&veiledertype=privatperson
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Forenklet%20skademeldingsskjema%20KLP.doc
http://hemis.no/
http://hemis.no/
https://www.nav.no/Forsiden
https://www.nav.no/no/Lokalt/Nordland/NAV+Arbeidslivssenter+Nordland/Lokal+informasjon
https://www.klp.no/bedrift
https://www.spk.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.dsb.no/
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1. Fauske kommune som IA-bedrift 
 
Fauske Kommunes retningslinjer er utarbeidet i tråd med intensjonene for et godt IA arbeid. 
Dette betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgte sammen skal bidra for å redusere 
sykefraværet og øke næreværet i kommunen. 
 
Arbeidet er tuftet på forebygging, utvikling og oppfølging, fokus på nærvær for å redusere 
fravær.  Arbeidsgiver er pliktig til å ha tett oppfølging av den som er fraværende fra jobb på 
grunn av sykdom.  Arbeidstaker har rettigheter når arbeidsevnen reduseres, men har også 
klare forpliktelser for å få utløst rettighetene.   
Nærmeste leder skal kontakte den syke første fraværsdag for å avklare følgende:  
 

 Arbeidstakers funksjonsevne 
 Hvor lenge fraværet antas å vare 
 Om jobben har skyld i fraværet  
 Om arbeidsgiver på noen måte kan tilrettelegge for den ansatte, eller om det er andre 

arbeidsoppgaver arbeidstakeren kan ha i en periode.  
 
For å ha rett til sykepenger stilles det krav om aktivitet og medvirkning fra arbeidstakeren. 
Arbeidstakeren skal:  

 Gi opplysninger om egen funksjonsevne 
 Bidra til hensiktsmessige tiltak med tanke på tilrettelegging 
 Bidra til utprøving av funksjonsevnen 
 Medvirke til utarbeiding av oppfølgingsplan og delta i dialogmøter/oppfølgingsmøter 

Dersom arbeidstaker ikke deltar på oppfølgingen kan retten til sykepenger opphøre. 

Dersom sykefraværet vedvarer over tid skal arbeidsgiver: 

 Kalle inn og gjennomføre samtaler og dialogmøter med den ansatte om 
arbeidsmuligheter 

 Lage oppfølgingsplan sammen med den ansatte og sende den til sykemelder og NAV 
 Dokumentere fortløpende om hvilke tiltak som er gjort, og evaluering av disse  

Det vises videre til aktivitetsplikt etter 8 uker lengre ned på siden.  

 NAVs retningslinjer for oppfølging av sykmeldte 
 Fauske kommunes retningslinjer for oppfølging av sykmeldte 
 Individuell oppfølgingsplan på papir (digital oppfølgingsplan skal benyttes der det er 

mulig) 
 

 

2. Generelt 
 
Hvis arbeidstaker blir syk skal vedkommende ringe så tidlig som mulig, og senest første 
fraværsdag begynnelse, til nærmeste leder eller dens stedfortreder og informere om fraværet 
og antatt lengde.   
 
Sykefraværet skal ikke meddelses på SMS, facebook eller e-post. Dette gjelder uansett 
fravær; egenmelding, syke barn/ barnepasser eller sykmelding.  

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere;cmsnavno_JSESSIONID=zK+OKaKBIbQr7PRKIYddHMlL
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Oppfølging%20av%20sykemeldte.docx
https://www.nav.no/_attachment/282002
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3. Egenmelding 
Jf. folketrygdloven §8-23 og § 8-24, 8-27 og arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-9, 12-10 

 
Partene er enige i at egenmelding som hovedregel skal benyttes før sykemelding, og brukes 
for hele dager. Dersom en ansatt blir syk i løpet av arbeidsdagen og må gå hjem, gis det 
permisjon med lønn.  
 
Arbeidstaker må ha vært ansatt i to måneder før egenmelding kan benyttes.  
 
Dersom arbeidstaker har vært i ulønnet permisjon over 14 dager må han/hun være tilbake i 
arbeid to måneder før egenmelding kan benyttes.   
 
Skyldes avbrudd i arbeid bedriftspermittering, lovbestemt permisjon (svangerskaps-, 
omsorgs- eller fødselspermisjon, barn/barnepassers sykdom eller omsorg for/pleie av 
nærstående) eller militær/siviltjeneste må arbeidstaker være i arbeid i fire uker etter endt 
permisjon for å kunne benytte egenmelding.  
 
Den enkelte ansatte har mulighet til å bruke 24 egenmeldte dager i løpet av 12 måneder. Det 
kan brukes inntil åtte sammenhengende dager i en egenmeldingsperiode. Blir man syk fra 
torsdag og fortsatt er syk mandag, telles fem egenmeldingsdager da disse er påfølgende 
dager.  
 
Fravær utover åtte påfølgende dager må være dokumentert av lege (sykmelding).   
 
Når det er brukt åtte egenmeldingsdager i løpet av en 16-dagers periode, må arbeidstaker 
jobbe i 16 sammenhengende dager for å kunne benytte seg av egenmelding igjen.  
 
Egenmelding kan ikke brukes i kombinasjon med  

 Gradert sykmelding 
 Kombinasjon med uførepensjon fra KLP/SPK og arbeidsavklaringspenger fra NAV 

 
Arbeidstaker kan bli fratatt muligheten for bruk av egenmelding dersom arbeidsgiver har 
rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.  Se Tap av retten til bruk av 
egenmelding. 
 
Egenmelding skal leveres første arbeidsdag etter sykefraværet.  
 
Etter lengre tids fravær (mer enn 16 dager) må arbeidstaker gjeninntre i hele sin stilling i 16 
kalenderdager før retten til bruk av egenmelding igjen kan benyttes.  
 
Når arbeidstaker har brukt 10 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder, skal nærmeste 
leder kalle vedkommende inn til en oppfølgingssamtale. 
 
 

4. Egenmelding ved barns og barnepassers sykdom 
Jf folketrygdloven § 9-5 og 9-6,  arbeidsmiljøloven § 12-9 

 
Egenmelding ved barns og barnepassers sykdom kan benyttes til og med det året barnet 
fyller 12 år.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-5#KAPITTEL_5-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
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Arbeidstakere har rett til 10 dager fravær pr kalenderår, eller inntil 15 dager dersom 
arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Dagene/deler av dagene kan også benyttes 
dersom barnet må til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.   
For enslige forsørgere kan 20 dager benyttes. 
For enslige forsørgere av 3 barn eller mer kan 30 dager benyttes.   
Dette gjelder også hvor man er to om omsorgen hvor den ene har nedsatt funksjonsevne, 
innlagt i helseinstituasjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold. For overføring av 
omsorgsdager til den ene av forsørgerne må vedtak fra NAV om fordeling av omsorgspenger 
foreligge og leveres arbeidsgiver.  
 
Barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne kan 
arbeidstaker bruke 20 dager hvert kalenderår inntil det året barnet fyller 18 år.  
Vedtak fra NAV må foreligge og leveres arbeidsgiver. 
 
Dersom barnepasser er syk og ikke kan ivareta barnet, benyttes «syke barn-dager.» 

Det kreves legeerklæring fra 4. dags fravær.  
 
Syke barn-dager kan deles opp og brukes når barnet skal på helsekontroll/-undersøkelser, 
BUP, PPT og kjeveortoped.  
 
Arbeidstaker kan bli fratatt muligheten for bruk av egenmelding ved barns og barnepassers 
sykdom dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.  Se 
Tap av retten til bruk av egenmelding. 
 
 

5. Barn innlagt i institusjon 
 
For barn under 12 år brukes egenmelding for syke barn fra dag 1-7 dersom barnet er innlagt 
i institusjon.  Det søkes om pleiepenger fra dag 8.  Dette gjøres av behandlende lege. NAV 
innvilger pleiepenger fra dag 1 eller 8, avhengig av diagnose.   
 
Innvilges pleiepengene fra dag 8, må egenmelding for syke barn leveres arbeidsgiver for dag 
1-7 sammen med innlevering av søknad om pleiepenger.  
 
For barn over 12 år som er innlagt i institusjon, har ikke arbeidstaker krav på å være hjemme 
med lønn fra verken arbeidsgiver eller NAV.  
 
For å få dekt frafallet av inntekt kan arbeidstaker søke om følgende: 

 Velferdspermisjon med eller uten lønn 
 Ta kontakt med fagforening vedrørende eventuell forsikring  
 Ta kontakt med forsikringsselskap dersom man har privat barneforsikring 

 
5.1 Opplæringspenger 
Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV dersom arbeidstaker har inntektstap for å 
delta på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for å kunne ivareta et langvarig 
sykt eller funksjonshemmet barn han eller hun har omsorg for.  

 
  

file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/Oppl%C3%A6ringspenger.1073751618.cms
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6. Sykmeldinger 
HTA kap 1 § 8.2.2 og Folketrygdloven §8-12 

 
Etter HTA kap 1. § 8.2.2 har arbeidstakere rett til lønn under sykdom fra første sykedag 
dersom vedkommende har tiltrådt stillingen.  
 
Når en arbeidstaker har mottatt sykepenger i til sammen 248 dager (lørdag og søndag ikke 
inkludert) i løpet av tre år, opphører retten til lønn under sykdom.  I tillegg kommer 
arbeidsgiverperioden på 16 dager og ferieavvikling.  
 
En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at han sist fikk lønn under 
sykdom, har opparbeidet seg ny rett til sykepenger.  
 
Dersom arbeidstaker ikke er tilbake i arbeid etter ett år må det søkes om ytelser fra NAV 
og/eller aktuell pensjonskasse.  
 
Arbeidstaker plikter å bidra til å finne løsninger som kan ha betydning for å komme raskere 
tilbake i arbeid.  Arbeidstaker må være innstilt på å gjøre andre arbeidsoppgaver enn det 
ordinære så fremst arbeidsgiver kan tilrettelegge for, og at arbeidstaker er kvalifisert for 
dette.  Om arbeidstaker ikke medvirker i dette, kan NAV vurdere stans av sykepenger.  
 
Ved legemeldt fravær skal sykmeldingen håndteres på følgende måte:  
 
Oppfordre den ansatte til å benytte digital sykmelding. 
 

 Når den ansatte leverer sykmelding i papirform, oppfordre de til å følge lenken de har 
fått på mail/sms, for å levere sykmelingen digitalt 

 Hvis den ansatte absoluttt ikke ønsker å benytte seg av digital sykmelding, går 
prosessen i papirform som tidligere 

o Del B beholder den sykmeldte selv 
o Del C oppevares hos leder/på arbeidsplassen 
o Del D sendes lønn etter at leder har registrert fraværet i HRM  

 
Hvis den ansatte benytter seg av sykmeldingen digitalt, skal IKKE del D leveres til lønn. 
Refusjonskravet (del D) sender den ansatte selv digitalt, og refusjonen kommer raskere til 
arbeidsgiver.  
 
Når den ansatte søker om refusjon av sykepenger, skal leder påse at opplysningene 
stemmer. Hvis de ikke gjør det må leder gi beskjed til den ansatte som igjen  må endre 
opplysningene. 
 
Når leder får en digital sykemelding fra en ansatt, skal fraværet registreres i HRM (og i Notus 
for de som bruker det). 
 
Hvis du blir oppgitt som leder for en ansatt som du ikke er leder for, må du gi tilbakemelding 
til personal. Vær oppmerksom på at sykmeldinger fra sykehus eller annen behandler enn 
fastlege (f.eks. manuellterapeut) foreløpig ikke sendes ut digitalt. 
 

  

http://ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-01.05.2014-30.04.2016.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
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7. Bestridelse av sykemelding/egenmelding 
 
Arbeidsgiver kan bestride en sykmelding dersom en har grunn til å tro at 
sykmeldingen/egenmeldingen ikke er reell, og dersom arbeidsgiver kan tilrettelegge for 
arbeidstakeren.   
 
Arbeidsgiver må kalle arbeidstaker inn til samtale for å legge frem hvordan arbeidet kan 
tilrettelegges.  Arbeidstaker plikter å være løsningsorientert for å finne gode alternativer.  
 
Det skal tungtveiende medisinske grunner til for ikke å prøve ut tilretteleggingen. Dersom 
arbeidstakeren stiller seg negativ til tilretteleggingen skal vedkommende gjøres oppmerksom 
på at retten til sykepenger da kan opphøre.  
 
Dersom arbeidstakeren ikke går med på tilretteleggingen skal det enten, sendes skriftlig brev 
til lokalt NAV-kontor med kopi til arbeidstakeren, eller til arbeidstaker med kopi til lokalt NAV-
kontor. E-post godtas ikke.  
For ytterligere informasjon og maler for brev trykk her. Dokumentmaler i punkt 5.    
 
Nærmeste leder må gi lønningskontoret beskjed om at lønnsutbetaling stoppes til saken er 
ferdigbehandlet hos NAV.   
 
Se Trygdens ansvar når arbeidsgiveren ikke betaler og Forskrift om behandling av tvister i 
arbeidsgiverperioden.  
 
 

8. Syk tilkallingsvikar 
Jf Folketrygdloven § 8-23 og 8-24  

 
Tilkallingsvikarer kjennetegnes ved at de tar enkeltstående vikartimer/dager og har ikke en 
fast forpliktende arbeidsavtale utover dette.   
 
Det kan være vanskelig for en tilkallingsvikar å tjene opp retten til å bruke egenmelding. Rett 
til bruk av egenmelding opparbeides etter to måneder.  Når den først er tjent opp kan det 
være vanskelig å beholde retten, fordi alle opphold på mer enn 14 dager vil medføre at retten 
til bruk av egenmelding må tjenes opp på nytt.    
 
8.1 Rett til bruk av egenmelding – timelønnet vikar  
 
For å kunne bruke egenmelding på en planlagt tilkallingsvakt, må tilkallingsvikaren innfri alle 
følgende punkter: 
 

 Opparbeidet seg rett til bruk av egenmelding.  Arbeidstakeren må ha jobbet i to 
måneder (gjelder dato til dato)  

 Må ha hatt vakter i løpet av de siste 14 dagene  
 Arbeidstakeren må ta tiltrådd vakten 

 
Avtales flere vakter på samme tidspunkt må arbeidstakeren tiltre den første vakten for 
å ha rett til bruk av egenmelding. 

 
Dersom en og en vakt avtales må han tiltre hver enkelt vakt for at egenmelding kan 
benyttes.  
Egenmelding kan ikke brukes på deler av dagen, og kan da heller ikke brukes på 
enkeltstående vakter til tross for at retten til bruk av egenmelding er oppbarbeidet.  

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=275&categoryID=285
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+8-22+Trygdens+ansvar+n%C3%A5r+arbeidsgiveren+ikke+betaler.147589.cms
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-03-25-268
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-03-25-268
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
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Dersom en tilkallingsvikar blir syk under vakten gis permisjon med lønn for resten av 
arbeidsdagen.  

 
 Sykefravær på vakter som utløser overtid, blir ikke lønnet, verken som timelønn eller 

overtid med mindre en går hele vakten. Tiden man har vært på jobb lønnes etter 
gjeldene lov og avtaleverk. 

 
8.2 Rett til sykepenger – timelønnet vikar 
 
Dersom arbeidstaker ikke har rett til bruk av egenmelding vil han kunne ha rett til sykepenger 
etter folketrygdlovens § 8-4.  
 
For å få rett til sykepenger må arbeidstaker ha vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før han 
eller hun ble arbeidsufør.   
 
Dersom det er 14 dager eller mer siden sist arbeidstakeren var i arbeid hos arbeidsgiver, 
anses ansettelsesforholdet som opphørt og retten til sykepenger i arbeidsgiverperioden må 
opparbeides på nytt. 
 
Arbeidsgiver plikter å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (de 16 første dagene) 
dersom arbeidstakeren har vært ansatt i 4 uker på følgende:  

 Avtalte vakter 
 Ikke avtalte vakter 

 
Arbeidsgiver må se på sannsynligheten for at arbeidstakeren ville fått vakter dersom 
vedkommende ikke hadde blitt syk ut fra gjennomsnitt av antall vakter de tre siste 
månedene på ordinær lønn.  
Sannsynligheten legges til grunn dersom det i de siste tre måneder før 
sykemeldingstidspunktet ikke har vært et avbrudd på 14 dager eller mer mellom de 
enkelte arbeidsforhold. Tre måneder må tolkes bokstavlig.  

 
Fraværet må dokumenteres med legeerklæring. 
 
Dersom rett til bruk av sykepenger eller egenmeldinger ikke er opparbeidet har ikke 
arbeidsgiver lønnsplikt for fraværet.  Det vil si at arbeidstaker ikke får utbetalt lønn.   
 
Tilkallingsvikaren må selv ta kontakt med NAV for å høre om det er mulig å få vurdert 
sykepengeerstatning dersom fraværet er over tid.   
 
 
 

9. Syk deltidsansatt som tar ekstravakt 
Folketrygdloven §8-18 

 
Arbeidstakere som jobber deltid og i tillegg tar ekstravakter hos samme arbeidsgiver har rett 
til sykepenger i arbeidsgiverperioden for avtalte og sannsynlige ekstravakter dersom 
arbeidstaker har vært ansatt i 4 uker i deltidsstillingen, uavhengig om vaktene er tiltrått eller 
ikke. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
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10. Oppdragstakere 
 

Avlastere er å anse som ansatt i kommunen og følger særavtale SGS1030 
 
En oppdragstaker er for eksempel støttekontakt, fosterhjem, besøkshjem og andre personer 
som utfører ulike former for oppdrag for kommunen.   
 
Oppdragstakere er ikke å anse som ordinær arbeidstaker, og har ikke rett til sykepenger fra 
arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.   
 
Legeerklæring leveres til NAV og sykepenger utbetales derfra dersom retten til sykepenger 
er opprettholdt.   
 

11. Gravid arbeidstaker 
 
Dersom en arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og 
tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig, skal 
arbeidsgiver utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt og deretter kreve 
refusjon av NAV. Skjema finner du her: Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar  
 
Behovet for omplassering må dokumenteres av lege/jordmor i tråd med NAV sine krav til 
dokumentasjon.  
 
Arbeidstaker som omplasseres etter denne bestemmelsen eller mottar svangerskapspenger 
har rett til full lønn frem til foreldrepermisjonen starter.  
 
Det bør i vaktordninger legges til rette for at gravide arbeidstakere etter 28. svangerskapsuke 
kan ha en arbeidssituasjon som ikke medfører unødig belastning.  
 
 
 

12. Sykepenger til ansatte som tar ut alderspensjon 
jf. HTA kap. 1, § 8.2 

 
12.1 Ansatte mellom 62 og 67 år 
Har rett til sykepenger etter de ordinære reglene i folketrygdloven.  Det betyr at denne 
gruppen har fulle sykepengerettigheter så fremst retten til sykepenger er opparbeidet og de 
er i arbeid.  
 
12.2 Ansatte over 67  
Etter HTA § 8.2.2 har arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 år,  rett til full lønn 
under sykdom i 60 dager, jf. folketrygdloven § 8-51. Etter utløp av stønadsdagene utbetaler 
arbeidsgiver differansen mellom full lønn og pensjon i inntil 50 uker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/avlasteravtalen-sgs-1030-prolongeres/
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Støttekontakt%20oppdragsavtale.docx
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?2&language=no&ord=+NAV+08-20.20
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Gravid+arbeidstaker.346454.cms
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Gravid+arbeidstaker.346454.cms
http://ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-01.05.2014-30.04.2016.pdf
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13. Avtalepunkter og frister i sykfraværsoppfølgingen 
Se også Oppfølgingsrutine av sykemeldte 

 
13.1 Før sykefravær – dialogmøte 0 
 
Når arbeidstaker kjenner på belastning, helseproblemer som går ut over arbeidsevne 
uavhengig av om arbeidet er direkte årsak, skal vedkommende kontakte sin leder for å 
informere om dette. Sammen skal det utarbeides en oppfølgingsplan hvor tilrettelegging og 
muligheter er tema. Hensikten er å forhindre at den ansatte får sykefravær. Det oppfordres til 
dialog med leder før lege oppsøkes. 
 
13.2 4 uker 
 
Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i sammarbeid med 
arbeidstaker, om dette ikke ble gjennomført i dialogmøte 0. I tilfeller hvor det er åpenbart 
unødvendig ser en bort fra dette. For ansatte som leverer sykmelding digitalt skal 
oppføgingsplanen også utarbeides digitalt og skal da fortløpende holdes oppdatert. 
Oppfølgingsplanen skal sendes sykemelder og NAV.  

13.3 7 uker 
 
Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykmeldt til et 
dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere 
som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er 
hensiktsmessig. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, 
bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Arbeidstaker må samtykke 
dersom sykmelder innkalles. 

Det bør vurderes om den sykemeldte, uavhengig av sykemeldingsgrad skal meldes opp i 
kommunens tilretteleggingsgruppe. 

13.4 8 uker – aktivitetsplikt 
 
Aktivitetsplikten innebærer at man senest innen 8 uker så langt som mulig skal prøve seg i 
delvis arbeid eller annen arbeidsrettet aktivitet for å ha rett til sykepenger. Dersom den 
sykemeldte ikke er i arbeidsrettet aktivitet ved 8 ukers-tidspunktet, vil NAV vurdere 
midlertidig stans av sykepenger.   

Dersom tilrettelegging ikke er mulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette til NAV og 
sykemelder via oppfølgingsplan. 

For fortsatt å ha rett til sykepenger med 100 % sykmelding, må sykmelder i tillegg 
dokumentere at det foreligger tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker 
kan være i arbeidsrelatert aktivitet.  

NAV sender ut varsel om midlertidig stans av sykepenger til den ansatte med kopi til leder.   
I brevet oppfordres den sykemeldte til å kontakte arbeidsgiver for å snakke om tilpasninger i 
form av tilrettelegging eller gradert sykemelding på arbeidsplassen, slik at arbeidet kan 
gjenopptas. Leder må umiddelbart sende beskjed til lønningskontoret slik at det ikke betales 
ut lønn som ikke refunderes fra NAV.   

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Oppfølging%20av%20sykemeldte.docx
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Dersom det er foretatt feilaktig lønnsutbetaling, og det er vedtak fra NAV om permanent 
stans av sykepenger, vil dette bli avregnet av utestående feriepenger.  Alternativt vil 
arbeidstakeren bli innkalt til møte med arbeidsgiver for å se på mulighetene for en 
tilbakebetalingsplan.  

13.5 26 uker  
 
Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 
2.  Begge parter har møteplikt. Sykmelder skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. 
Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført 
tidligere. 

Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte 3. 

13.6 52 uker 
 
Senest innen 1 år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere 
rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. 

14. Tilretteleggingsgruppen 
 
Fauske Kommune har en tilretteleggingsgruppe som består av nærmeste leder, 
personalkontoret, NAV, NAV Arbeidslivssenter, og den ansatte.  
Sykemelder kan delta ved behov etter forespørsel fra arbeisgiver, dersom det lar seg gjøre. I 
tilretteleggingsgruppen er fokuset på arbeidsevne, ikke på diagnose.  
 
Målet for gruppen er å finne ut hvordan arbeidstakeren skal kunne stå i arbeid, om det er 
muligheter for å tilrettelegge og/eller omplassere, eller om det skal søkes andre ytelser fra 
NAV, KLP eller SPK.  
 
Ofte er det nødvendig med en arbeidsevnevurdering fra bedriftshelsetjenesten for å 
kartlegge restarbeidsevne.   
 
For mer info om tilretteleggingsplikten, se «Tilrettelegging».  
 
NAV har utarbeidet en IA-funksjonsvurdering, «En samtale om arbeidsmuligheter» og en 
brosjyre «Forebygging og oppfølging – To sider av samme sak» som kan være en god 
veiledning.  
 
 

15. Fritak fra arbeidsgiverperioden 
 
Dersom en ansatt har høyt sykefravær på grunn av kronisk lidelse eller diagnose kan arbeidsgiver søke 
om fritak for arbeidsgiverperioden.  Det må vises til høyt sykefravær over tid.  Det er arbeidsgiver som 
søker, men det er arbeidstaker som får svar fra NAV og må melde dette til arbeidsgiver.  Fritaket 
gjelder for en gitt periode.   
Skjema for å søke fritak for arbeidsgiverperioden 
 
 
 
 
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tilretteleggingsgruppe.docx
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/
https://www.nav.no/_attachment/1073749869?download=true
https://knuten.fauske.kommune.no/sites/Personal-og-Lonn/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sites/Personal-og-Lonn/CommonDocuments/Forebygging%20og%20oppf%C3%B8lging%20-to%20sider%20av%20samme%20sak.pdf&action=default
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?3&ord=fritak+for+arbeidsgiverperioden
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16. Hvilke sykmeldinger finnes det? 
 
Arbeidstaker kan friskmelde seg dersom han ikke lenger har behov for den utstedte 
sykemeldingen.  Dersom dette gjøres skrives det på egenerklæringen på sykemeldingen slik 
at dette rapporteres til NAV.  
 
16.1 Avventende sykmelding 
 
Arbeidstakeren har en avventende sykmelding fra legen hvor sykemelding kan unngås om 
arbeidsplassen tilrettelegger.  Arbeidsgiverperioden teller som normalt de første 16 dagene. 

16.2 Gradert sykmelding 
 
Arbeidstaker er sykmeldt i en prosentandel av sitt ordinære arbeid.   
Måten gradert sykmelding avvikles på må den ansatte være delaktig i.  
 
Eksempel: Ved 50 % gradert sykemelding må arbeidstaker og arbeidsgiver ha dialog om det 
skal: 

 jobbes fulle dager med 50 % av arbeidsoppgavene i løpet av hele arbeidsdagen 
 jobbes halve dager 
 jobbes annenhver dag 

16.3 100 % sykmeldt 
 
Arbeidstakeren er 100 % arbeidsufør og det er ikke mulighet for tilrettelegging i 
sykmeldingsperioden. 

17. Sykefravær og oppfølging etter 12 mnd 
 
Den sykmeldte mister sykepengerettigheten sin når vedkommenede har mottatt lønn under 
sykdom i til sammen 248 dager de tre siste år, jf punkt 4. Dersom arbeidstakeren ikke kan 
komme tilbake i arbeid av helsemessige årsaker må det søkes NAV om stønad. Det gjøres 
en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle hos NAV om dette innvilges.  Denne søknaden 
bør foreligge NAV i god tid før maks-dato når sykepengerettigheter opphører.   

Arbeidstaker må levere dokumentasjon til arbeidsgiver på eventuelt videre fravær. Dette kan 
være legeerklæring/sykemelding.  

Annen dokumentasjon på fraværet kan være:  

 Vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger  
 Innvilgelse av uførepensjon fra pensjonsordningen (KLP/SPK) 
 Permisjonssøknad 

 Leveres ikke dokumentasjon, forventes det at arbeidstaker møter på jobb.   

For ansettelse i den sykemeldtes fravær vises det til kommunens tilsettingsrutiner.  

17.1 Videre oppfølging etter maksdato for sykepengerettigheter 
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Utlysnings-%20og%20tilsettingsrutiner.docx
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Når en arbeidstaker har vært sykmeldt i ett år og gått over på AAP fra NAV eller andre 
ytelser fra pensjonsordningen, skal den ansatte fortsatt ha dialog med sin leder.  
Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake helt eller delvis i jobb. Arbeidstaker plikter å 
delta i oppfølgingen. 
 

18. Etter 2 års fravær  
 
Arbeidsforholdet opphører etter ett års sykemelding og ett år på AAP dersom: 
 

 Arbeidstakeren ikke er under behandling 
 Det er sannsynlig at arbeidstaker ikke vil gjenninntre i hele eller deler av stillingen 

innen rimelig tid.  Rimelig tid ansees som 2-4 måneder   
 Det foreligger vedtak om uførhet 
 Arbeidsgiver har fulgt opp arbeidstaker i henhold til gjeldene reglement 

 
Dersom oppsigelse ikke mottas, vil arbeidsgiver vurdere oppsigelse der vanlige formkrav og 
oppsigelsesfrister følges.  
 
Arbeidstakere som fratrer på et slikt grunnlag har fortrinnsrett til kvalifisert stilling i  
tre år etter oppsigelsesdato.  Arbeidstaker må selv kreve dette.  
 
 

19. Opparbeidelse av ny arbeidsgiverperiode og 
sykepengerett  

 
Arbeidsgiverperioden  
 
Arbeidsgiverperioden er de 16 første dagene av et fravær. Når arbeidsgiver har utbetalt en 
full arbeidsgiverperiode, må arbeidstaker være helt arbeidsfør og ha gjenopptatt arbeidet i 
16 kalenderdager før rett til ny arbeidsgiverperiode er opptjent.  
 
Å gjenoppta arbeidet  
 
Å gjenoppta arbeidet vil si at arbeidstaker må fysisk gjenoppta arbeidet og jobbe i den 
utstrekning arbeidsavtalen tilsier. 
 

 Arbeidstakere kommer tilbake i gradert stilling etter sykefravær vil ikke opparbeider 
seg ny arbeidsgiverperiode før arbeidet er gjenopptatt ihenhold til arbeidsavtale i 16 
kalenderdager  

 Ved sykemelding umiddelbart før ferie, vil ikke opptjeningen starte før arbeidstaker 
har gjenopptatt arbeidet etter ferien 

 
Dersom arbeidsavtalen endres tilsvarende faktisk arbeid  vil arbeidsgiverperioden 
opparbeides etter 16 dager.  
 
Konsekvenser for ansatte som er kommet gradert tilbake i arbeid etter sykefravær 
 

1. Ansatte som mottar uførepensjon fra KLP/SPK og som har endret arbeidsavtalen 
tilsvarende faktisk arbeid, vil ha opparbeidet seg ny arbeidsgiverperiode etter 16 
dager og ny sykepengerett etter 26 uker.  

 
I praksis betyr det  
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 Arbeidstaker kan levere egenmelding etter 16 dager i arbeidsgiverperioden 
 Arbeidstaker har ny sykepengerett etter 26 uker 
 Lønn stoppes fra 17. dag dersom arbeidstaker ikke har ny sykepengerett 
 Arbeidstaker må melde fra til KLP/SPK om økt uførhet i perioden 

 
 

2. Ansatte som mottar uførepensjon fra KLP/SPK og som ikke har endret 
arbeidsavtalen tilsvarende faktisk arbeid, vil ikke opparbeide seg ny 
arbeidsgiverperiode før arbeidet er gjennopptatt i sin helhet.  

 
Før 26 uker 

Ikke endret arbeidsavtalen tilsvarende faktisk arbeid 
Ikke opparbeidet seg ny sykepengerett 

 
 Ikke gjennopptatt hele stillingen 

 Mottar gradert uførepensjon fra KLP/SPK 

 Har ikke opparbeidet seg ny sykepengerett 

 Har ingen arbeidsgiverperiode 

 Må legitimere fraværet i form av sykemelding 

 Lønn skal stoppes fra første fraværsdag 

 Arbeidstaker er selv ansvarlig å melde fra til KLP/SPK om økt uførhet i 
perioden 

 
 

Etter 26 uker  
Ikke endret arbeidsavtalen tilsvarende faktisk arbeid 

Opparbeidet seg ny sykepengerett 
 

 Ikke gjennopptatt hele stillingen 

 Mottar gradert uførepensjon fra KLP/SPK 

 Har opparbeidet seg ny sykepengerett 

 Har ingen arbeidsgiverperiode 

 Må legitimere fraværet i form av sykemelding 

 Refusjon fra NAV fra første fraværsdag 

 Arbeidstaker er selv ansvarlig å melde fra til KLP/SPK om økt uførhet i 
perioden dersom fraværet medfører lønnstrekk 

 
 

Mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV 
i tillegg til uførepensjon fra KLP/SPK 

 

 Ikke gjennopptatt hele stillingen i henhold til arbeidsavtale 

 Mottar ytelser fra NAV 

 Har ikke opparbeidet seg ny sykepengerett 

 Har ingen arbeidsgiverperiode 

 Må legitimere fraværet i form av sykemelding 

 Lønn skal stoppes fra første fraværsdag 
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 Arbeidstaker melder selv til KLP/SPK om økt uførhet i perioden 
 
 
 

Arbeidstakere med fritak for arbeidsgiverperioden 

 Jobber i henhold til arbeidsavtale 

 Har levert vedtak fra NAV om fritak for arbeidsgiverperioden 

 Kan bruke egenmelding om ikke sykemeldt  

 Det søkes refusjon fra første dag 
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Oppfølging av sykmeldte 

Fauske Kommune er IA-bedrift. Egenmeldinger skal som hovedregel benyttes før sykmelding.  
 
Arbeidstaker kan når som helst meldes kommunens tilretteleggingsgruppe dersom vedkommende er sykemeldt eller står i fare for å bli 
det.  For øvrig vises det til Rettigheter og plikter ved sykefravær.  
 

Når Arbeidstaker plikter Nærmeste leder Merknad/referanse 

Før sykdom Når arbeidstaker begynner å 
kjenne helseproblemer som går ut 
over arbeidsevne, og vurderer å 
oppsøke lege for dette, oppfordres 
den ansatte alltid å gå til sin 
nærmeste leder først for å vurdere 
tilretteleggingsmuligheter. 

Leder er åpen for tilrettelegging, 
og fyller, sammen med 
arbeidstaker, ut IA-
funksjonsvurdering. Hvis den 
ansatte fortsatt må til legen, skal 
den medbringes. 

Arbeidstaker skal medvirke i 
sykefraværsoppfølgingen jf. Arbeidsmiljøloven § 
2-3 

1. fraværsdag Arbeidstaker skal så tidlig som 
mulig ringe nærmeste leder (om 
nødvendig dens stedfortreder) for 
å: 

 melde fra om sykefraværet  
 melde hvor lenge fraværet 

antas å vare  
 
 

Nærmeste leder avklarer: 
 om sykefraværet er 

arbeidsrelatert 
 arbeidstakers 

funksjonsevne, ev. 
muligheter for 
tilrettelegging 

 
Avtale neste samtale/ 
oppfølging i 
egenmeldingsperioden. 

 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 
måneder.   

 Kan bruke 8 sammenhengende 
kalenderdager. 

 Dersom 8 egenmeldingsdager blir brukt i 
løpet av en 16-dagersperiode må 
arbeidstaker jobbe i 16 dager uten fravær 
for å kunne bruke egenmelding igjen. 

 
Arbeidstaker må være ansatt i 2 måneder før 
egenmelding kan benyttes. 
Jf folketrygdloven § 8. 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
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OBS – egne regler for timelønnet personell og 
pensjonister. Se Rettigheter og plikter ved 
sykefravær. 
 

1-8 dagers fravær 
(korttidsfravær) 

Egenmelding leveres nærmeste 
leder første arbeidsdag etter 
fravær. 

Nærmeste leder ringer 
arbeidstaker etter 3-4 dager 

 spør hvordan det står til  
 får en antydning om 

fraværets lengde.  
 
Ved hyppig korttidsfravær skal 
leder be om en avklarende 
samtale. 

Ved mistanke om misbruk av retten til bruk av 
egenmelding, se Tap av retten til bruk av 
egenmelding 

Etter 8 dagers 
sykefravær 

Arbeidstaker tar kontakt med 
nærmeste leder pr 
telefon/personlig for å informere 
om videre fravær:  
 

 Vurdere om fraværet 
skyldes forhold på 
arbeidsplassen. 

 
Arbeidstaker skal sende/levere 
sykemelding til nærmeste leder. 
 

Nærmeste leder skal ha en 
samtale med arbeidstakeren og 
vurdere behov for 
tilrettelegging.  
 
Ved legemeldt fravær fram i tid, 
fyller arbeidsgiver, i samarbeid 
med arbeidstaker, ut 
oppfølgingsplan.  
 
Se på mulighetene for med 
gradert sykemelding.  

 

Senest innen 4 
uker 

Delta i utarbeidelsen og 
gjennomføringen av 
oppfølgingsplan 

 
Bidra til å finne løsninger 
 

Nærmeste leder lager/oppdaterer 
oppfølgingsplan sammen med 
arbeidstaker. 
 
Unntak er i tilfeller hvor det er 
åpenbart unødvendig. 

Oppfølgingsplan sendes til sykemelder og NAV.  

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
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Senest innen 7 
uker 
Dialogmøte 1 

Arbeidstaker har møteplikt til 
dialogmøter hvis ikke medisinske 
grunner forhindrer det: 

 Arbeidstaker skal gi 
beskjed til nærmeste leder 
dersom han/hun ønsker at 
sykemelder skal delta 
 

 Arbeidstaker kontakter 
selv tillitsvalgt/andre 
dersom en ønsker bistand 
fra disse  
 

 Arbeidstaker skal gi 
beskjed til nærmeste leder 
om hvem som skal delta 

 

Nærmeste leder skal innkalle til 
dialogmøte 1 

 ved 100 % sykemelding 
- med mindre det er 
åpenbart unødvendig  

 ved gradert sykemelding 
dersom det er 
hensiktsmessig 

 
 Ved behov kan for 

eksempel sykemelder, 
bedriftshelsetjenesten, 
NAV og/eller 
tillitsvalgte kalles inn av 
arbeidsgiver 
 

 Arbeidstaker må 
samtykke i at 
sykemelder deltar 

 

 

Innen 8 uker Arbeidstaker skal så langt som 
mulig prøve seg i delvis arbeid 
eller annen arbeidsrettet aktivitet 
for å ha rett til sykepenger.  
 
Det kreves en utvidet 
legeerklæring som dokumenterer 
at det er tungtveiende medisinske 
grunner som hindrer aktivitet. 
  
 

Arbeidsgiver skal så lagt som 
mulig legge til rette for at 
arbeidstaker får prøve seg i 
arbeidsrettet aktivitet. 
 

Aktivitetsplikt inntrer etter 8 uker.   
 
Dersom den sykemeldte ikke er i aktivitet ved 8 
ukerstidspunktet vil NAV vurdere midlertidig 
stans av sykepengene.  
 
Dersom tilrettelegging ikke er mulig skal dette 
dokumenteres via oppfølgingsplan til NAV. 

https://www.nav.no/394784/dialogm%C3%B8te-1-arbeidsgiver
https://www.nav.no/394784/dialogm%C3%B8te-1-arbeidsgiver
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Innen 6 måneder 
Dialogmøte 2 

Pliktig deltakelse på dialogmøte 2 
i regi av NAV med mindre det er 
medisinske grunner som 
forhindrer dette 
 
Arbeidstaker skal medvirke til å 
finne løsninger 
 
Arbeidstaker og arbeidsgiver kan 
be NAV om et tidligere møte 

Pliktig deltagelse på dialogmøte 
2 i regi av NAV  
 
Nærmeste leder skal sende inn 
revidert oppfølgingsplan til 
NAV senest en uke før møtet – 
denne skal sendes digitalt 
 
Arbeidstaker og arbeidsgiver 
kan be NAV om et tidligere 
møte 

NAV kaller inn arbeidstaker og arbeidsgiver, 
samt sykemelder dersom behov 
 
Alle parter er pliktig til å delta i møter innkalt av 
NAV  
 
 

10-12 måneder 
Dialogmøte 3 

 Nærmeste leder kaller inn til 
samtale for å diskutere 
gjenopptakelse av arbeid og 
eventuelt behov for 
tilrettelegging  
 
Informere om: 

 KLP/SPK 
 NAV 
 Når opparbeides nye 

sykepengerettigheter 
 

Arbeidstaker, nærmeste leder eller sykemelder 
kan be NAV om å kalle inn til dialogmøte 3 
 
Det er viktig at arbeidstaker henvises til 
personalkontoret for å søke ytelser via KLP/SPK. 
Dette fordi KLP/SPK kan i noen tilfeller dekke 
deler av lønnsbortfallet ved overgang til AAP fra 
NAV – og fordi arbeidstaker skal få en 
uførepensjon og stå innmeldt i den 
stillingsprosenten vedkommende hadde ved 
arbeidsuførheten inntraff.  

Fra 1 år 
 

Arbeidstaker og sykemelder bør 
vurdere om det er behov for:   
 

 bistand fra NAV  
 å søke om 

arbeidsavklarings-penger 
(AAP)  

Nærmeste leder skal melde fra 
til lønningskontoret om 
lønnstopp dersom arbeidstaker 
ikke kommer tilbake i arbeid 
etter at sykepengerettighetene 
opphører (maksdato) 
   
 

 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394785
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394785
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https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Arbeidsavklaringspenger+%28AAP%29.217377.cms
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Rett til sykelønn opphører.  
 
Dersom arbeidstaker ikke 
kommer tilbake i arbeid stopper 
lønnsutbetaling fra arbeidsgiver.  
 
Gyldig dokumentasjon på at 
arbeidstaker ikke kommer tilbake 
i arbeid (helt/delvis) må leveres 
arbeidsgiver.  
Dette kan være: 

 sykemelding  
 vedtak fra NAV  
 innvilget permisjon 

 

 
Fraværet skal registreres i HRM 
etter 12 måneder; permisjon 
uten lønn, 
arbeidsavklaringspenger m.m.  

12-24 måneder  Ha samtaler med arbeidstakeren 
for å avklare om vedkommende 
kommer tilbake i jobb/ status.  

Arbeidsforholdet opphører etter ett års 
sykemelding og ett år på AAP dersom:   

 arbeidstaker ikke er under behandling 
 arbeidstaker ikke kommer tilbake i hele 

eller deler av stillingen innen rimelig tid.  
Rimelig tid ansees som 2-3 måneder.  

 
Det vises til Rettigheter og plikter ved 
sykefravær. 
  

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
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Eksempler på tilfeller hvor dialogmøtet kan være 
åpenbart unødvendig 

 Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås 
at vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende 
tilbake til arbeid 

 Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid 
uansett vil vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak 

 Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på 
arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker 
uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb 

 Alvorlige sykdomstilstander hvor årsaken til sykmeldingen er 
av en slik art at møtet ikke kan gjennomføres på en 
hensiktsmessig måte (det forutsettes i slike tilfeller at møtet 
hvis mulig avholdes på et senere tidspunkt) 

Arbeidsgiver må ha kontakt med den sykmeldte for å bringe på det 
rene om tilfellet kan falle inn under unntaket. 

 

Tilrettelegging - hva betyr det? 
 
Det må foreligge en funksjonsvurdering som tar utgangspunkt i hva 
arbeidstakeren kan eller ikke kan utføre av sine arbeidsoppgaver. 
Opplysninger kan innhentes fra lege dersom arbeidstaker samtykker.  
 
Tiltak kan være:  

 Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging 
 Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mm 
 Omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner 
 Anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr 
 Endring/nye arbeidsoppgaver som kommunen har innenfor sin 

budsjettramme 
 Opplæring/omskolering 

 
Arbeidstaker kan meldes kommunens tilretteleggingsgruppe. 
 
 

Arbeidstakers plikter 

Arbeidstaker plikter til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen.  Dersom arbeidstaker ikke vil medvirke vil 
arbeidsgiver bli fritatt fra sin plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. 

Arbeidstaker plikter å gi opplysninger om sin arbeidsfunksjon, men ikke plikt å gi medisinske eller private opplysninger. 
 

file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tilretteleggingsgruppe.docx
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Sak nr.   Dato 
004/19 Partssammensatt utvalg 04.06.2019 
034/19 Formannskap 04.06.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Rekruttering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og beslutter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte. 

 
Sammendrag: 
 
Følgende fremkommer i kommentar til kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 116/18 i pkt 5: 

Kommunestyret ser behovet for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i Fauske kommune 
også i fremtiden. Dette gjelder i særdeleshet helsepersonell og pedagoger i skole og barnehage. 
Kommunestyret er opptatt av at Fauske kommune sikrer vekst og tilflytting av nye innbyggere. Da 
er det svært viktig at kommunen forblir attraktiv arbeidsgiver, dette for å sikre gode offentlige 
tjeneste for våre innbyggere. Med bakgrunn i dette ber kommunestyret rådmann utarbeide en 
rekrutteringsplan som fremlegges kommunestyret for behandling første halvår 2019. 

 
Kommunestyret vedtok gjeldende kompetanseplan i K-sak 148/12. 
Den skal rulleres i løpet av 2020.  Fokusområde 7 i planen tar for seg rekruttering. 
Der fremkommer: 

· at en skal framskrive rekrutteringsbehovet    
· at det kreves gode prosesser i forhold til egne ansatte med tanke på intern rekruttering 
· at det er fokus på hvordan Fauske kommune kan markedsføres med tanke på ekstern rekruttering 

 
Rekrutteringsbehovet 
Så langt har rådmann hvert år i budsjettsammenheng lagt fram rekrutteringsbehovet for stillinger utfra 
de hjemler som disponeres og de stillingskategorier som det har vært sterk konkurranse om:  

Eks: lærere, barnehagelærere, helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og ingeniører. 
 

Pr dato ser rekrutteringsbehov utfra alderssammensetningen slik ut:  
 



 
 
 
Det er ikke fremkommet differensiering på type lærerstillinger, type ingeniørstillinger, type 
helsefagstillinger. Dette har til enhver tid vært avhengig av interne og eksterne føringer, - alt fra lokalt 
avdekkede behov til endringer i lov og avtaleverk og statlige pålegg. Blant annet har pedagogreformen i 
barnehager ført til større behov for pedagoger og mindre behov for barne- og ungdomsarbeidere.  
 
Videre har samfunnet sterkt fokus på digitalisering som igjen vil føre til nye og endrete stillingsbehov, bla 
i forhold til velferdsteknologi. 
 
KS understreker følgende i sitt dokument om arbeidsgiverstrategi, «Stolt og unik»: 
 

Kommunen bør konsentrere seg om to store arbeidsgiverutfordringer: 
• Evnen til utvikling og nyskaping 
• Tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft 

 
Kommunene er bærebjelken i velferdssamfunnet og representerer en infrastruktur som innbyggere 
og næringsliv er helt avhengige av. I kommunene er det medarbeiderne som skaper resultatene for 
innbyggere og brukere. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet mellom 
medarbeider og bruker eller innbygger blir avgjørende. Gapet mellom kommunens ressurser og 
forventningene fra omgivelsene vil bli enda større i framtiden. 
 
«Rikdommens dilemma» handler om at den private levestandarden øker i form av høyere 
reallønner. Økningen skjer som følge av effektivisering i produksjonen av varer og tjenester i en 
global økonomi. Kommunen leverer befolkningsnære og bemanningsintensive tjenester i en lokal 
økonomi. De samme høye effektiviseringsgevinster vil ikke være mulig å oppnå i kommunene, men 
lønnsnivået i kommunene må likevel følge utviklingen. Når lønnsnivået øker sterkere enn 
produktiviteten, blir kommunesektoren stadig dyrere å drive. Økt levestandard fører samtidig til at 
mange innbyggerne ønsker å kjøpe tilleggstjenester. 
 
Konkurransen med privat sektor om å utføre velferdsoppgavene kan også øke. Kommunenes 
arbeidskraftutfordringer vil være store framover. Dette vil kreve en betydelig innsats til å forvalte 
den arbeidskraften vi allerede har, og til å utnytte arbeidskraftreservene og evt. framtidig 
arbeidsinnvandring bedre. De demografiske endringene og «eldrebølgen» som kommer for fullt 
forsterker behovet for at kommunesektoren forbereder seg til bemanningsvekst. 

 
Gapet mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, 
utfordrer kommunene til utvikling og nyskaping. En må videreutvikling noe av det bestående i en ny 
retning.  
Studier viser at kommunene har stor evne til å forbedre og effektivisere eksisterende løsninger 
(utvikling), men har vanskeligere for å utvikle genuint nye løsninger (nyskaping). Utfordringene som 
kommunesektoren står overfor vil kreve mer nyskaping. 



Fauske og Kommune-Norge som sådan må få fram våre fortrinn. Vi kan blant annet tilby trygge 
ansettelsesforhold med faglig utfordrende jobbinnhold i stadig endring, og en god pensjonsordning, - 
men det er ikke nok. 
 
Kompetanseutvikling av egne ansatte  
Kvalifiserte arbeidstakere er vår sterkeste ressurs og viktigste ”arbeidskapital” i konkurransen med andre 
arbeidsgivere. Så langt har fokus mest vært rettet mot arbeidsgivers utfordringer med å rekruttere. Det 
kan synes som et paradoks at det har vært mindre oppmerksomhet rettet mot dem som faktisk er i 
jobbene i kommune-Norge. Vi må satse på begge deler. 
 

 
Tidligere ble arbeidssøkende spurt om hva de kunne tilføre bedriften, nå er situasjonen delvis snudd. Den 
søkende spør: ”Hva kan arbeidsgiver tilby meg for at jeg skal investere min tid, arbeidskapasitet, 
erfaring, kreativitet og motivasjon i denne organisasjonen?” Arbeidstakerne blir også stadig mer bevisste 
på hvilken leder de vil ha. Barrierene for å skifte arbeidsgiver er blitt langt mindre. 
 
Flere og flere arbeidsgivere tilbyr karriereutvikling som en sterk konkurransefaktor i kampen om å 
tiltrekke seg og beholde den attraktive arbeidskraften. Karrierebegrepet har endret seg, fra posisjoner i 
et hierarkisk system, til den enkeltes subjektive opplevelse av egen livssituasjon og livskvalitet, forholdet 
mellom arbeid og fritid, ønsket om å utvikle og pleie gode relasjoner og få mer tid sammen med familie, 
venner og kolleger. 
 
Partene i arbeidslivet må mer og mer drøfte – og bli enige om hva som kan virke stimulerende på 
arbeidsinnsats og faglig-/personlig utvikling, og iverksette tiltak en enes om. I det private næringsliv 
lages mer og mer personlige utviklings- og karriereplaner. De har definerte, personlige mål og har en 
tidshorisont for hver etappe. Medarbeiderne blir satt i fokus og får lov til å utvikle sine talenter, 
harmonisert med virksomhetens visjoner, mål og strategier. Rådmann mener dette vil være 
grunnleggende forutsetninger for å kunne rekruttere ny – og beholde og videreutvikle den attraktive 
arbeidskraften som allerede finnes hos oss. 
 
Fauske kommune får gjennom sitt ”medeierskap” i RKK god hjelp til kvalifisering av egne ansatte. Årlig 
innmeldes kompetaseutviklingsbehov fra enhetene som RKK så iverksetter opplæring i forhold til.  
RKK bidrar også sterkt til fortløpende informasjon om og hjelp til å søke prosjektmidler for videre 
utvikling  
Eks:           Kompetanseløftet 2015 ga midler til kompetansetiltak for sosial og helsepersonell. 

Hovedmålet med kompetanseløftet 2015 var å sikre personell til kommunens omsorgtjenester og å 
øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgen 
 

Kompetanseutviklingen foregår hovedsakelig som følger: 



 
 
 
Fauske kommunes kompetanseplan bidrar til å strukturere arbeidet med kompetanseutvikling, både på 
avdelings-, enhets- og overordnet nivå.  

Ved å kartlegge og analysere organisasjonens kompetanse og kompetansebehov blir det utarbeidet og 
iverksatt ulike tiltak for å i størst mulig grad kunne håndtere kompetanseutfordringene. Kompetanse, -  
både formell og uformell - , som kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere skal også inngå i denne 
kartleggingen.   

Med utgangspunkt i organisasjonens behov, skal ansatte motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke 
sin kompetanse. Fauske kommune skal vektlegge målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine 
ansatte gjennom interne og eksterne tilbud.  

 
Ekstern rekruttering 
 
Kontakt med utdanningsinstitusjoner og skoler 
Å gi ungdommene et positivt og realistisk bilde av kommunesektoren er første skritt på veien til å sikre 
kommunen framtidig arbeidskraft. De som best kan formidle et slikt bilde er unge yrkesutøvere selv. De 
kjenner hverdagen og kan fortelle om denne i et språk og en form som andre unge kan identifisere seg 
med.  
 
Yrkesveiledningen starter i ungdomsskolen, på noen skoler i 9. klasse, på andre i 10. klasse. Det er viktig 
å nå ungdom så tidlig som mulig i denne prosessen. Aktiv rekruttering kan begynne når som helst, for 
mange er arbeidsuka i 9. klasse det første møte med yrkeslivet. Arbeidsuka kan brukes aktivt av 
kommunen i rekrutteringsøyemed. Også elever på grunnkurs/videregående trinn 1 i helse- og sosialfag i 
videregående skole kan ha stor glede og nytte av å få informasjon om helse- og omsorgsfagene. 
 



Praksis og partnerskapsavtaler  
Kommunen kan bruke utplassering og praksisperioder som en aktiv del av rekrutteringen. For mange 
unge er en praksisperiode i løpet av skoleåret veien inn til et senere yrke. Noen elever har behov for 
utplassering et par timer i uka, andre kan få praksis integrert gjennom et helt utdanningsløp.  
Videre er Fauske kommune en av medlemsbedriftene i Trainee Salten. Så langt har vi av økonomiske 
grunner ikke benyttet oss av tilbudet. En bør se på dette mulighetsrommet og vurdere en aktivisering. 
 
Messer 
Fauske kommune deltar med stand på yrkesmesser arrangert av de videregående skolene. Yngre 
yrkesutøvere er med på standen. Kommunen har også deltatt med stand på Universitetet, men ikke som 
en fast ordning. Dette kan innføres. 
 
Hjemmesiden 
Mange kommunale nettsider er ikke forlokkende for ungdommen. De fleste klikker seg raskt videre hvis 
de ikke straks finner svar på spørsmålene sine.  
En egen ”knapp” med informasjon om jobbmuligheter for ungdom kan være en løsning, egne sider for 
ungdom en annen.  
 
Lærlinger 
I K-sak 53/07 ble det vedtatt at Fauske kommune til enhver tid skal ha 12 lærlinger i helsefag, - 6 
førsteårs og 6 andreårs. Videre har vi fortløpende hatt lærlinger i IT- og barne-/ungdomsarbeiderfagene. 
 
 Fra 2015 til i dag: 
  

Årstall Barne-/ungdomsarb. IKT Helsefag Sum 
     
2015-17 5 + 2 lønnet av andre 2 9 +  18 
   6 praksiselever  
2017-19 3 + 2 lønnet av andre 3 11 19 
     
Totalt antall lærlinger våren 2019 14 
  
Antall som tar fagbrev sommer høst 2019  6 
  
Nye høst 
2019 

1 1 9 11 

     
Totalt antall lærlinger fra september 2019 19 

 
Med oppstart fra høsten 2019 er det gått ut tilbud til elleve, av disse er ni innen Helse og omsorg, en IKT 
og en BUA.  
Noen av dagens lærlinger vil være ferdige med sin toårige læretid i løpet av sommeren eller tidlig høst. 
Totalt vil det da fra september være 19. 
I tillegg kan NAV finansiere utdanningstilbud for personer som trenger fagbrev. 
 
Framtidas Fauske 
Kommunestyret vedtok i budsjett 2018 å etablere prosjektet «Framtidas Fauske». Erfaringene fra 2017 
og 2018 forteller om et kritisk behov for effektivisering og omstilling i kommunen.  
 
Dette blir særlig begrunnet med omstillingsbehovet rådmannen ser fremover innenfor helse og omsorg, 



grunnet demografisk utvikling og økende krav til sektoren gjennom samhandlingsreformen. 
Samhandlingsreformen har og vil fortsatt pålegge oss nye oppgaver, spesielt i forhold til 
utskrivningsklare pasienter, rus og psykiatri m.m., uten at kommunen vil bli kompensert for det i stor 
utstrekning.  
 
Rådmannen har i årsmelding, økonomimelding og budsjett presisert at det er nødvendig å ta ned 
aktivitetsnivået i kommunen, - i første fase gjennom en nedskalering av aktivitetene i oppvekst, og en 
sterk vridning av tjenestene innen helse og omsorg. 
For å få til dette er det presisert at en må gjennomgå hele organisasjonen og tjenestetilbudene blant 
annet med tanke på å få fram  

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

 
Videre er planen å kanalisere ressurser fra de to andre samhandlingsområdene (oppvekst og samfunn) 
til fordel for helse og omsorg. Rådmannen gjør en rekke grep innenfor disse områdene for å skaffe 
kontroll over situasjonen, noe som vil få innvirkning på bemanningsbehovet. 
 
Dette arbeidet pågår og gjøres i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Prinsipper for rekruttering 
Hva vi trenger/mangler av kompetanse og hvordan vi kan skaffe denne, -  internt eller eksternt  -  , blir 
sterkt påvirket av samfunnsutviklingen generelt.  
Rådmann er av den formening at det er rådmann som skal drøfte med arbeidstakerorganisasjonene og 
beslutte aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern rekruttering. Det er ledelsen og 
tillitsvalgte som til enhver tid vil ha oversikt over konkrete kompetanse- og rekrutteringsbehov. En 
eventuell konkret plan for rekruttering vil raskt bli foreldet og være vanskelig å holde fortløpende 
oppdatert.  
 

 
 
Intensiver som eventuelt kan brukes, men ikke generelt besluttes ut fra økonomiske hensyn, kan finnes 
blant følgende forslag fra arbeidstakerorganisasjonene: 

· Tilrettelegging for studier etter arbeidsgivers kompetansebehov 
· Arbeidsgiver bidrar med opptil 20-30 % av lønn som finansiering ved studier 
· Bindingstid kan være relevant i denne sammenheng 
· Stimulere fagarbeidere/høgskoleutdannede til å ta videreutdanning med intensiver 

fra arbeidsgiver  



· Lønn tilsvarende 8 års ansiennitet.  
· Gjelder i dag for pleie omsorg. Intensjonen var å vurdere utvidelse til andre områder 

i kommunen. Hovedtillitsvalgte ønsker dette virkemidlet brukt i områder hvor det er 
særlige rekrutteringsutfordringer. Kortsiktig (i et 5-6 års perspektiv) gjelder dette 
barnehagelærere, helsesykepleiere og helsefagarbeidere. Omfanget av et slikt tiltak 
utredes ut fra antall ansatte som er aktuelle og økonomisk kostnad. I 
barnehagesektoren kan et estimat være 5-10. 

· Mål om 100 % stillinger må fortsatt gjelde for alle i kommunen. Kommunen vil være mer 
attraktivt dersom vi har 100 % stillinger å tilby.  

· Veilederkompetanse for oppfølging av studenter/lærlinger som er i praksis i kommunen.  

· Sjansen for å få studenter/lærlinger tilbake etter praksis økes 
· Fagarbeidere oppfordres til å ta Fagskole og/eller annen tilleggsutdanning.  

· Permisjon med lønn på studiedager og ved praksis tilretteleggingstiltak 
· Gode turnusordninger utarbeides i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 
Høy kvalitet og effektivitet vil styrke kommunens posisjon som arbeidsgiver. For å møte utfordringene 
må vi ha en arbeidsgiverpolitikk som frigjør energi og inviterer medarbeiderne og tillitsvalgte til å 
arbeide sammen med ledelsen for nyskaping og en stadig bedre praksis. 
 
KS definerer arbeidsgiverpolitikk som følger: 

Arbeidsgiverpolitikkens kjerne kan defineres som de handlinger, holdninger og verdier som 
arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Denne kjernen kan også 
beskrives ved arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i 
organisasjonen. 

 
En god arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, 
fremmer utvikling og måloppnåelse, arbeidsmiljø og trivsel og kan brukes i kommunikasjonen overfor 
omgivelsene for å øke kommunens attraktivitet. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Rehabilitering Fauske Helsetun Blokk B 1.etasje 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske Helsetun Blokk 
B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag benyttes av Hjemmetjenesten 
samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 eks.mva. 
 

 
Sammendrag: 
Hovedverneombudet i Fauske kommune har sendt ut varsel om stengning 12.02.2019 for lokalene til 
Hjemmetjenesten ved Fauske Helsetun. 
 
Fauske kommunes lokaler for hjemmebaserte tjenester er ikke er tilfredsstillende. Hovedverneombudet 
påpeker i sin rapport at det er størrelse (disponibelt gulvareal) og luftproblematikk som er de 
overgripende og mest alvorlige manglene i bygningsmassen.  
Helsetunets del som huser hjemmetjenesten er ineffektivt inndelt, innehar uhensiktsmessige 
inndelinger av areal, og har ikke hatt vedlikehold siden det ble bygget. Behovet for rehabilitering og 
fornyelse av dagens lokaler er kommet til et absolutt kritisk nivå.  
 
En permanent løsning i dagens lokaler knyttet til Helsetunet for de hjemmebaserte tjenestene vil 
forutsette politisk behandling og tilslutning. Det utarbeides et estimat over kostnadene knyttet dette 
prosjektet. Det vil være naturlig at prosjektet innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020.  
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Arealet som Hjemmetjenesten og Solstua disponerer, har et areal på ca 460 m2.  
 
Hjemmetjenesten er i dag delt i to soner, Sentrum/ Øst og Nord/Vest. Det har lenge vært et ønske om 
samlokalisering for å kunne bruke personalressursene på en mer hensiktsmessig måte.  
 
Hjemmetjenesten har i dag ca. 51 årsverk fordelt på 71 personer. I tillegg er det veiledningsplikt for 
sykepleiestudenter, lærlinger og elever fra videregående skole som er i praksis. Det kan være fra 18 – 25 
personer samtidig på dagvakter.  
 
Tjenesten er i stadig vekst og det må tas høyde for at dette tallet kan øke raskt.  
Det er svært viktig at denne tjenesten har nærhet til fagmiljøet på Helsetunet. 
Paviljong 5 som brukes i dag er ikke godkjent til kontor arbeidslokaler, dette er kun en midlertidig 



løsning, som må planlegges videreført kun i relativt kort tidsrom. 
Det må planlegges for å tilrettelegge for en meget effektiv og fleksibel ny løsning i bestående arealer i 
1.etasje på Helsetunet.  
Det er ikke utarbeidet detaljert rom og funksjonsløsning, men dette vil være en meget viktig del i 
tidligfasen av planleggingen av prosjektet med en arkitekt, brukergruppe og prosjektledelse. 
 
Målet er å kunne skape gode og arealeffektive areal, der arbeidshverdagen kan gjennomføres i 
tidsriktige og moderne lokaler, som igjen ivaretar krav til akustikk, varme, kjøling samt de rom som er 
nødvendig for å gjennomføre en god tjeneste. 
I dette ligger da å se på at det i utgangspunktet gjenskapes samme funksjoner i arealet, men at det kan 
bli justeringer i forhold til hver funksjon separat sett med hensyn på arealbruk. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er et klart behov for å bygge om og oppgradere lokalene for Hjemmetjenesten ved Fauske Helsetun.  
Det er foretatt en gjennomgang av det tiltenkte lokalet ifm vurdering av ombygging mht teknisk og 
bygningsmessig tilstand. 
 
For å tilfredstille gjeldende krav og forskrifter må det gjennomføres en teknisk  
oppgradering for : 
 
-Fasader inklusive vinduer 
-Universell utforming 
-Akustikk/lydforhold 
-Brannsikring  
-Inneklima og belysning 
 
Herunder gjelder blant annet: 
 
-Arbeidsplassforskriften (Arbeidstilsynet) 
-Byggeteknisk forskrift; Tek 17 (Direktoratet for byggkvalitet) 
 
 
Saksbehandlers vurdering 
Det er nødvendig å foreta en oppgradering/ombygging av Fauske Helsetun i lokalene for 
Hjemmetjenesten for å tilfredstille forskriftskrav og brukbarhet. 
Ombygging og oppgradering omfatter ca 460 m2 gulvflate brutto. 
Kostnad er beregnet med basis i erfaringstall fra tilsvarende prosjekt: 
 

 
 
 
Finansiering: 
 
Rådmannen foreslår utfra vedtaket om endring av skolestruktur, og ikke gjennomføre planlagt utbygging 
av Vestmyra Rød barnehage  
Rådmannen foreslår derfor at man omdisponerer disse investeringsmidler til finansiering av 
rehabilitering av Helsetunet Blokk B 1.etasje. Tilgjengelige vedtatte lånemidler er på 11 millioner kroner. 
Buen Helsebygg kommer til å gå med underforbruk av lånemidler, og det foreslås å ta 2,8 millioner 
kroner av dette prosjektet. Hvor mye totalt dette underforbruket vil havne på er ikke helst fastslått, men 



beløpet vil komme over de 2,8 millioner kroner som er medtatt i finansieringspakken. Totalt blir da 
prosjektet bli fullfinansiert med 13,8 millioner kroner eks mva, uten ekstra låneopptak. Dette forutsetter 
at det estimerte kostnadsoppsett for prosjektet  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Revidert plan for strategisk arealforvaltning oppvekstområdet - 2019 
Prinsippvedtak 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 1. 
oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever ved 

voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i Vestmyra 

barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om bygging av 

kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes Vestmyra barnehage 
hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse vedtak fortsetter kulturskolen sin 
virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige lokaler i 

Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det etableres lokaler 
for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle behov i skolens tidligere 
SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i Vestmyra 

barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
 

 
Sammendrag: 
 
Kommunestyret i Fauske har i flere tidligere saker fattet vedtak som legger føringer for i hvilke 
kommunale bygg i sentrum de ulike tjenestene skal etableres og drives. Her nevnes saker som: 



 
· Sak 055/12 om helhetlig vurdering av kommunal eiendomsmasse. 
· Sak 187/16 om strategisk arealforvaltning oppvekstområdet. 
· Sak 051/17 om Erikstad skole og barnehage. 
· Sak 052/17 om etablering av Familiens hus. 
· Sak 010/19 om endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av kretsgrenser. 

 
Ettersom flere av sakene har direkte innvirkning på tidligere fattede vedtak er det nødvendig å revidere 
sak 187/16 om «Strategisk arealforvaltning av oppvekstområdet» og se nærmere på hvilke vedtak som 
må endres ut fra nye forutsetninger knyttet til vedtak om nedleggelse av skoler i Hauan og på Erikstad. 
 
Saksopplysninger: 
 
Samhandlingsområdet for oppvekst består av i dag av enhet skole med 4 skoler, voksenopplæringen og 
flyktningkontoret. Enhet barne- og familie med 5 kommunale barnehager, PPT, barnevern og 
familiesenter samt enhet kultur/idrett med kino, bibliotek, kulturskole, svømmehaller og 
voksenopplæring. 
 
Samlet sett har det skjedd mye positivt for området i forhold til bygningsmasse de senere årene, og de 
aller fleste avdelingene er i dag i tidsriktige og gode lokaler som er eid og driftet av kommunen. Likevel 
gjenstår det å finne løsninger for de siste avdelingene dette ikke gjelder for, og endring av skolestruktur 
med nedleggelse av Hauan skole og Erikstad skole fra 1.8.19 gjør det nødvendig å på nytt vurdere hvilke 
alternativer kommunen står med i arbeidet med å gå fra leid til eid, og fra uhensiktsmessige til 
hensiktsmessige bygg. 
 
Vurdering av behov: 
 
Enhet skole: 
 

· De 4 skolene i Sulitjelma, Finneid, Vestmyra og Valnesfjord er alle nybygd eller nyrenovert 
og fremstår som hensiktsmessige i både kvalitet og dimensjonering for årene fremover. 

· Voksenopplæringen er i dag i leide lokaler i Henriksenbygget på Vestmyra og trenger ny 
lokalisering i eid bygg. 

· Flyktningkontoret er lokalisert på Teletunet i eid bygg, men i tildels uhensiktsmessige 
lokaler som kommunen ønsker å avhende for å redusere det totale antall kvadratmeter 
kommunen eier og drifter. 

 
Enhet barne- og familie: 
 

· PPT, barnevern og familiesenteret skal alle inn i Familiens hus i løpet av 2020, og 
kommunen kan si opp 3 leiekontrakter vi har hatt i årevis. PPT er midlertidig lokalisert 
over ulike etasjer i adminisstrasjonsbygget, og leiekontrakt er allerede sagt opp. 

 
· Barnehager: 

1. Sulitjelma barnehage er i nye, tidsriktige lokaler i Sulitjelma skole. 
2. Hauan barnehage har hensiktsmessige lokaler men fremtidig behov for 

vedlikehold/oppgradering. 
3. Valnesfjord barnehage er i prosess med utbygging av avdeling i kjelleretasje. 



Øvrig barnehageavdelinger i hensiktsmessige lokaler men med fremtidig 
behov for vedlikehold/oppgradering. 

4. Vestmyra barnehage – foreløpig fordelt på 2 bygg, rød og hvit. Det røde 
bygget fremstår som hensiktsmessig, men med behov for nåværende 
vedlikehold/oppgradering. Det hvite bygget består av 3 avdelinger. 1 skal til 
ny barnehage på Erikstad og det er vedtak om bygging av nytt bygg for de 2 
gjenværende avdelingene. Dette bygget skal være i tilknytning til det røde 
bygget. 

5. Erikstad barnehage – har i årevis vært i brakkerigg men skal nå inn i nye og 
tidsriktige lokaler i tidligere Erikstad skole fra høsten av sammen med en 
avdeling fra Vestmyra hvit. 

 
Enhet kultur og idrett: 

· Kulturadministrasjon og kino/arrangement er i kommunale lokaler. 
· Kulturskolen er i relativt hensiktsmessige lokaler i sentrum sammen med Frivilligsentralen, 

men disse er leid over lang tid og det er behov for å finne varige løsninger for det. 
· Frivilligsentralen er i leide lokaler sammen med kulturskolen. Behov for å finne annen 

egnet løsning i eid bygg.  

 
Oppsummert betyr det at kommunen må vurdere fremtidige løsninger for: 
 

· Voksenopplæringen 
· Kulturskolen 
· Flyktningkontoret 
· Frivilligsentralen 

 
I tillegg til at en må se på om frigjøring av skolearealer kan få innvirkning på andre vedtak som 
kommunestyret har fattet. 
 
 
 
 
 
 
Vurdering av muligheter: 
 

1. Voksenpedagogisk senter: 

 
Fauske kommune leier i dag lokaler i Henriksenbygget på Søbbesva som huser 
voksenopplæringen. Leieavtalen er reforhandlet og den utløper 1. oktober 2019, med en 
oppsigelsesfrist på 3 måneder før utløp. Det innebærer at Fauske kommune må avgjøre før 
30. juni om leieavtalen skal videreføres eller sies opp. I avtalen ligger mulighet for 
reforhandling og justering i forhold til størrelse på areal, leiesum og lengde på eventuell ny 
kontrakt med start 1. oktober 2019. Leiesummen er på kr 600 000,- pr år med dagens 
betingelser. I tillegg kommer løpende utgifter knyttet til energi, renhold, vedlikehold, 
brøyting mv.  
 
Det ble i K - sak 99/17 vedtatt at arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor 



lokalisering i Vestmyra barnehage (hvit) og dagens lokaler vurderes. I vedtaket var det også 
lagt inn forutsetning på reforhandling av dagens avtale for å få kostnadene så lave som 
mulig.  
 
Det er foretatt en vurdering knyttet til flytting av voksenpedagogisk senter til Vestmyra 
barnehage hvit når bygget frigis som barnehage. Ombygging av barnehagen til egnet 
undervisningslokale vil kreve store investeringer. Ved endring av skolestruktur er der åpnet 
opp for alternativ lokalisering av voksenopplæringen.  
 
Hauan skole har en rominndeling og en størrelse som passer tilbudet ved 
voksenopplæringen. Skolen har 5 store klasserom, grupperom, arbeidsrom til ansatte, 
kontorer mv. Skoleåret 2018 - 19 har voksenopplæringen 4 ulike klasser fordelt på 
grunnskoleopplæring og 3 nivådelte klasser for introduksjonsprogrammet. Elevtallet er blitt 
redusert de siste årene, og dersom dagens vedtak om bosetting videreføres vil elevtallet 
reduseres ytterligere i årene fremover. For skoleåret 2019 - 2020 vil voksenopplæringen ha 
3 nivådelte klasser, da elevgrunnlaget for grunnskoleopplæring er for lite til å kunne 
forsvare en opprettholdelse. Det ligger ikke til elevens beste å gå i en klasse med svært få 
elever, og Fauske kommune vil kjøpe grunnskoleplass til de som har krav på dette av Bodø 
kommune. I et økonomisk perspektiv er det billigere å kjøpe grunnskoleplass til de det 
gjelder, sett opp mot kostnaden ved å opprettholde en egen grunnskoleklasse med få 
elever.  
  
I leide lokaler er det utfordrende å tilpasse leid areal til det faktiske behovet som 
voksenopplæringen til enhver tid har. Ved å flytte voksenopplæringen til Hauan vil 
kommunens innsparingspotensial ligge et sted mellom kr 1,0 - 1,2 millioner kroner årlig. I 
dette beløpet ligger husleiekostnader, energi, renhold, vedlikehold, brøyting mv, utgifter 
som i dag er knyttet til leid areal. De avsatte investeringsmidler til ombygging av Vestmyra 
barnehage hvit kan i så tilfelle benyttes til andre oppgaver som krever investering.  
 
Det er foretatt en befaring med rektor og verneombud for å se på lokalitetene i Hauan, og 
de er samstemte på at lokalene er godt egnet til tilbudet som gis ved voksenopplæringen. 
Med på befaringen var også styrer i Hauan barnehage. Det ble fra barnehagens side uttrykt 
bekymring knyttet til mulighet for økt trafikkmengde ved skolen og barnehagen og sikring av 
en fortsatt trafikksikker levering av barn til barnehagen. Dette må utredes nærmere og om 
nødvendig ivaretas før en eventuell flytting finner sted. 
 
 

 
2. Flyktningtjenesten: 

 
Flyktningtjenesten og voksenopplæringen har tidligere vært lokalisert sammen under 
integreringsenheten. Ved omorganisering ble voksenopplæringen flyttet til enhet skole og 
flyktningetjenesten ble organisert sammen med barne- og familieenheten. Det er i 2019 
foretatt ny omorganisering der flyktningetjenesten også er flyttet under enhet skole. 
 
Flyktningtjenesten er pr. i dag lokalisert på Teletunet i gamle og tildels slitte lokaler. Bygget 
er preget av lite vedlikehold over flere år, og det vil kreve en større investering å løfte 
bygget til dagens standard. Økonomien i Fauske tilsier at det vil være utfordrende å få 
gjennomslag for ytterligere investeringer for å gjennomføre en renovering av bygget. 
De fleste brukerne av flyktningtjenesten er også elever ved voksenopplæringen, og de har 
faste møter med sin programrådgiver og oppfølging fra miljøarbeiderne. For brukerne av 



flyktningetjenesten vil det derfor være en fordel at tjenestene som de får fra 
flyktningkontoret og voksenpedagogisk senter ligger så nære som mulig. Når elevtallet 
reduseres ved voksenopplæringen kan det igjen åpne seg en mulighet for samlokalisering av 
flyktningtjenesten og voksenopplæringen. Dette er i så fall noe som må utredes nærmere.  
 
Et annet alternativ, når Vestmyra barnehage hvit tømmes for barnehagedrift, er å se på de 
gjenværende arealene og bruken av disse. Det foreligger allerede et vedtak om at alternativt 
grunnskoletilbud i Fauske skal inn i Vestmyra hvit. Det vil ikke være behov for hele arealet til 
det formålet, og det vil være både økonomisk og hensiktsmessig å utnytte en størst mulig 
grad av bygget.  
 

 
3. Kulturskolen: 

 
Fauske kommune leier pr. i dag lokaler i sentrum til kulturskolens aktiviteter fra Rognan 
Eiendom AS. Fornyet leiekontrakt er nylig inngått for 5 år, men med 3 - måneders gjensidig 
oppsigelsesfrist. Årlig leiesum er kr. 380.000.- inkl. mva og gir oss et areal på ca. 340 m2. 
 
Et nytt kulturhus i Fauske sentrum kan og bør få betydning for kulturskolens framtidige 
plassering. Kulturhusets anslåtte areal blir på ca. 2.500 m2 og hvilke funksjoner som skal inn 
der er i pr. idag ikke fastsatt. En stor konsertsal/kinosal, en mindre kinosal, bibliotek og 
kulturskole står sentralt i de funksjoner som virker tjenlige for kommunen å ha i et 
kulturhus. Det foreligger ikke til dags dato tegninger/skisser som forteller noe om  de reelle 
mulighetene for å romme disse funksjonene.  
 
Etter gjennomførte strukturendringer innen skolesektoren framstår hvit - barnehagen på 
Vestmyra som en annen mulig plassering for kulturskolen. Med noen bygningsmessige 
endringer vil lokalene fungere bra for disse aktivitetene og plasseringen er gunstig ettersom 
kulturskolen da ligger i et sentralt og folkerikt område av sentrum nært Vestmyra skole.  
 
Ett tredje mulig alternativ for kulturskolen er å fortsette sin virksomhet i de leide lokalene i 
sentrum. 
 

4. Frivilligsentralen: 

 
Frivilligsentralen har også sine lokaler på samme adresse som kulturskolen. 
Frivilligsentralens leder er personalmessig underlagt kommunen, mens et valgt styre 
forvalter det økonomiske driftsansvaret innenfor de rammer som kommunebudsjettet 
fastsetter. 
Styret og daglig leder tar selv de nødvendige avgjørelser i saken, og ut fra sentralens 
virksomhet vil den nok være best tjent med sentrumsnære lokaler.  
Når PP-tjenesten flytter inn i Familiens hus i løpet av 2020 frigjøres arealer i 
administrasjonsbygget som vil kunne egne seg godt for sentralens behov. 
 
     

Øvrige muligheter: 
 
Kommunestyret vedtok i sak 051/17 at Erikstad barnehage skal flyttes inn i 2. etasje av Erikstad skole 
sammen med en avdeling av Vestmyra barnehage – hvit. Videre ble rådmannen bedt om å utrede ny 



lokalisering for de to gjenværende avdelingene i Vestmyra barnehage – hvit. I sak 099/17 vedtok 
kommunestyret at lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage – hvit skulle skje 
som en utbygging av Vestmyra barnehage – rød. 
I forbindelse med at strukturen for grunnskolene i Fauske kommune nå er vedtatt, er det naturlig å se 
hvilke konskevenser og muligheter dette åpner for barnehagestrukturen. 
 
I sak 099/17 ble det vedtatt at bygget som skal settes opp på Vestmyra skal ha kapasitet til to 
avdelinger. En avdeling for 12 barn i alderen 0-3 år og en avdeling for 24 barn i alderen 3-6 år. I sak 
051/17 ble det vedtatt at ombygging av Erikstad skole til barnehage skulle ha kapasitet til 3 avdelinger. 2 
avdelinger for barn i alderen 0-3 år for 12 barn hver og en avdeling for barn i alderen 3-6 år for 24 barn. 
 
I tillegg til ordinære barnehageplasser, er det et stort behov for areal for barn med spesielle behov. 
Innenfor de etablerte barnehagene er det liten ledig kapasitet til å ta imot barn med 
funksjonsnedsettelser som krever ekstra utstyr og ekstra bemanning. Dette er barn med svært 
varierende behov. Enkelte trenger daglig trening med fysioterapuet og/eller spesialpedagog, noen 
trenger skjerming for å få nødvendig ro og hvile, mens enkelte også trenger ekstra tiltak pga. svakt 
immunforsvar. Behovene for en del av barna endrer seg over tid og kan være store i begynnelsen og 
avta etter hvert. For andre barn er det motsatt.  
Utfordringen er at i en del tilfeller må det settes av areal til disse barna innenfor det ordinære 
lekearealet barnehagen er godkjent for. Ved utbygging av nye lokaler må det settes av ekstra areal for 
barn med spesielle behov. På denne måten vil barna kunne ivaretas på en bedre måte enn i dag, samt at 
de som jobber med barna får bedre rammebetingelser til å kunne gi best mulig hjelp tidlig. 
 
Et alternativ til å bygge ut Vestmyra barnehage – rød for de to gjenværende avdelingene ved Vestmyra 
barnehage – hvit, er å utnytte ledige areal i Erikstad skole. Dette arealet er svært godt egnet til 
barnehageformål, samt at uteområdet enkelt kan tilpasses barnehagebarn i stedet for skoleelever. 
 
Når ombyggingen av Erikstad skole er ferdig vil 2. etasje kunne fungere som 3 avdelinger for barn i 
alderen 0-3 år. Hver avdeling vil ha kapasitet til 12 barn hver, men være litt romslige med tanke på 
arealnormen. Til sammen 36 barn i alderen 0-3 år. 
 
Det som i dag er undervisningslokaler for 1.- 4. trinn kan med relativt enkle grep bygges om til 2 
avdelinger for barn i alderen 3 - 6 år. Arealmessig vil avdelingene være store nok til 24 barn hver. Til 
sammen 48 barn. 1. etasje i Erikstad skole inneholder i tillegg skolekjøkken, amfi og spesialrom for 
forming som vil gi barnehagen fantastiske muligheter til pedagogiske opplegg for barna i tråd med 
rammeplan for barnehagen. 
I tillegg har ombyggingen av Erikstad skole lagt til rette for gode fasiliteter for de ansatte med 
personalavdeling, kontorer, møterom og garderober. 
 
Til sist ser man også et stort potensiale for å legge til rette for barn med spesielle behov innenfor det 
som i dag er SFO-lokaler. Dette er et rom på 110 m2 med enkel adkomst utenfra og muligheter for å 
etablere tilpasset stellerom og gode lagringsmuligheter for treningsutstyr. 
Erikstad barnehage kan da bli Fauske kommunes barnehage som er spesielt tilrettelagt for barn med 
spesielle behov. Her kan man bygge kompetanse blant de ansatte på ulike områder, samt at 
helsesykepleiere og fysioterapeuter kan få bedre muligheter til å gi veiledning til ansatte og foresatte, 
samt behandling og trening til barna. 
 
Dersom Erikstad skole skal bygges om til barnehage i 1. etasje vil det være behov for at det det etableres 
egnet uteområde for store barn der det i dag er skolegård. I tillegg må trafikksituasjonen og logistikken 
ved henting/levering vurderes på nytt. Dersom Erikstad skole blir fullverdig barnehage med plass til 
inntil 84 barn vil det innebære økt personbiltrafikk inn og ut av området med behov for tilpasset 
parkerings- og logistikkløsning. Når den gamle brakkeriggen fjernes frigjøres dette arealt til evetuell bruk 



for utvidet parkeringsareal. 
 
En ombygging på Erikstad fremfor Vestmyra vil legge til rette for, og åpne opp for: 
 

· Ledig kapasitet arealmessig til å ta unna svingninger i etterspørsel etter plasser i spesielt 
sentrum. Avstanden mellom barnehagene i sentrum er kort. Barn i barnehage leveres i 
hovedsak av foreldre som kommer med bil. 

 

· Tilrettelagt barnehage for barn med spesielle behov. Både adkomst, men spesielt innendørs 
mtp. treningsmuligheter og lageringskapasitet til diverse utstyr. 

 
 

· Hensiktsmessig plassering for bruk av turområde Lund. 

Dersom det vedtas at det ikke skal bygges ut med nye avdeliger på Vestmyra barnehage – rød, må det 
likevel tas høyde for at barnehagen har avvik etter tilsyn fra Helse- og miljøtilsyn Salten som gjelder 
ventilasjonsanlegget, gjerde rundt uteområdet og bordkledning/generelt vedlikehold. 
Dette er forhold man skulle utbedre ved utbygging og som er avvik kommunen uansett må lukke. 
 
 
Synergieffekter: 
 
Ulike vedtak åpner derfor opp for inntreffelse av ulike, mulige synergieffekter. 
 

1. Flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole gir oppsigelse av leiekontrakt samt 
lokaler som er egnet for bruk med minimale endringer. Tidligere vedtatte 
investeringsmidler til ombygging av Vestmyra barnehage hvit frigis til andre formål. 

 
2. En fremtidig flytting av Flyktningtjenesten enten til Hauan eller Vestmyra – hvit gir 

kommunen anledning til å avhende Teletunet og redusere antall kvadratmeter som driftes 
og påløpende FDVU-kostnader. 

 
3. Omgjøring av vedtak om å bygge ut barnehagen på Vestmyra rød med 2 avdelinger og 

heller flytte disse inn i lokaler på Erikstad skole, åpner for at en stor andel av de vedtatte 
investeringsmidlene til dette prosjektet kan benyttes til andre formål. Noe kostnad for 
garderobeløsning, uteareal og trafikktilpasning vil forekomme, men lokalene er ellers 
veldig godt egnet til barnehagedrift og krever mindre tilpasninger. 

 
4. Å etablere barnehageavdelinger i de ledige skolelokalene på Erikstad gir kommunen 

mulighet til å løse utfordring knyttet til barnehagebarn med spesielle behov, samt 
kapasitetsproblemer mellom hvert barnehageopptak. Lokalene er store nok til å øke antall 
barn underveis i barnehageåret ved å tilsette nødvendig antall nye pedagoger. 

 



5. Etablering av kulturskole i et fremtidig kulturhus gir tidsriktige og driftsmessige lokaler for 
virksomheten og oppsigelse av leiekontrakt. Totalt antall kvadratmeter kommunen skal 
forvalte vil ikke endres. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
 
I løpet av de siste årene har mange av samhandlingsområdets arealutfordringer funnet sin løsning. 
Nedleggelse av Hauan og Erikstad skole og frigivelse av deres areal åpner opp for å se på de 
gjenværende løsningene på en annen måte enn tidligere. De frigitte arealene er i kommunal eie, og er i 
utgangspunktet godt egnet for flere av de virksomhetene som i dag enda er i leide lokaler. Dette bør 
kommunen utnytte på best mulig måte for å drifte så effektivt som mulig. 
 
Lokasjonsendring for avdelinger har alltid noen følgekonsekvenser, og reiser ofte noen ubesvarte 
spørsmål som en må løse i løpet av prosessen. Dette kan være alt fra trafikkløsninger, avstander, hvem 
en skal samlokaliseres med, nærhet til brukere, betydning for tjenestetilbud o.s.v. Alle kommunens 
ansatte er opptatt av, og har krav på, gode arbeidsbetingelser for å kunne levere sine tjenester og 
kommunens innbyggere har krav på at disse befinner seg på en hensiktsmessig plassert lokasjon. 
 
Noen av de foreslåtte endringene kan løses uten videre prosesser og utredninger,. Mens andre igjen 
krever ytterligere arbeid med både prosess og kostnadsbilde. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Endring skyssgrenser Sulitjelma skole 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Skyssgrensene i Sulitjelma endres fra 01.08.2019. 
          Mot Bursi: 

1. For elever bosatt i retning Bursi innføres grense på 2 km for 1.årstrinn og 4 km for  

2.-10. årstrinn før elevene får gratis skoleskyss. 
 

Mot Fagerli: 
1. Elever på 1.- 4. årstrinn bosatt i Lomi får gratis skoleskyss hele året. 
2. Elever på 1.-10.årstrinn bosatt i Fagerli får gratis skyss hele året. 

 
 
 
 
 
Sammendrag: 
I Fauske kommune praktiseres grensene på 2 og 4 kilometer før gratis skoleskyss innvilges (2 kilometer 
for 1. klasse). Skyssgrensene kan fravikes dersom skoleveien defineres som særlig farlig eller vanskelig. 
Kart over Sulitjelma er vedlagt. 
 
Saksopplysninger: 
Skyssgrensene i Sulitjelma har ikke vært regulert etter 01.08.2006. I nyere tid er det etablert gang- og 
sykkelvei fra området gamle Coop marked og til kryss ved lekepark (Karelen). 
Tidligere var området ved Karelen regnet som farlig skolevei på grunn av svært smal og uoversiktelig vei. 
I dag er det kun kjøring til en eiendom som er tillatt på denne veien. Ved samfunnshuset er det 
kryssende vei. 
Fartsgrensene på «øverveien», som elevene bruker for å komme seg til skolen, er 30 km/t. 
 
Fartsgrensen retning Fagerli varierer mellom 50 og 80 km/t. Fra Sandnes til Fagerli er det ikke fortau. 
 
Vedtak om skoleskyssgrense i Sulitjelma datert 01.08.06 er som følger: 
Mot Fagerli: 

1. Avstanden er under 4 km, men over 2 km. Det anbefales at elever på 1.-4. årstrinn får skyss – 
jmf – trafikksikkerhet. 

2. Elever som bor i Fagerli på 5.-7. årstrinn får skyss i perioden 15.11 – 15.03 

 



Mot Bursi: 
1. Elever på 1.-4. årstrinn som bor utenfor «Karelen» får skyss hele året-jmf. trafikksikkerhet. 
2. Elever på 5.-7. årstrinnsom bor utenfor «Toppen» (kryss inn til hotellet) får skyss i perioden 

15.11 – 15.03. 
3. Elever på 1.-10. trinn som bor i Bursi får skyss hele året. 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er viktig at likhetsprinsippet overholdes i saker som omhandler skoleskyss i kommunen. 
Når infrastrukturen endres slik at det er trygt for elevene å gå til skolen vil gratis skoleskyss avvikles.  
I rådmannens forslag til vedtak anbefales det at elever bosatt i Fagerli på 1.-10. årstrinn får gratis 
skoleskyss. På strekningen Sandnes (FV 280) til Lomi og Fagerli er veien i hovedsak så smal at den ikke 
har avgrensede kjørefelt ,den er stedvis uoversiktelig og uten fortau. Fra Lomi til Fagerli er fartsgrensen 
80 km/t. Trafikkmengden på strekningen er økende, ikke minst gjelder dette fredager da folk kjører til 
fjellet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Opprettelse av ny fastlegehjemmel 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres etter 
beskrivelsen i denne saken. 
 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har per dags dato ett underskudd i fastlegekapasiteten på 693 innbyggere ift 
innbyggertall. Det er ett lovmessig krav om at kapasiteten skal være lik eller større enn kommunens 
innbyggertall. 
 
 
Saksopplysninger: 
I Fauske kommune har vi pr i dag 10 fastlegehjemler med 9067 pasienter til sammen på pasient listene 
pr 1 mai 2019. Folketallet i kommunen er ca. 9760 
Det er pr i dag en diskrepans på 693 innbyggerne i Fauske kommune for å oppfylle full legedekning i 
kommunen. 
Hvis det kommer en ny innbygger til Fauske, så vil ikke denne personen få seg fastlege direkte, men må 
sette seg på venteliste til noen får ledig plass. 
  
Loven sier om dette: 
§ 2-1c Pasientrettigheter i fastlegeordningen 
Lovtekst: 
Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Det 
samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden. 
Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, og rett til å få en ny 
vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale. 
Rettigheter i første og annet ledd gjelder ikke i de kommuner der plikten til å ha fastlegeordning er 
suspendert etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. 
 
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring og utfylling av 
pasientrettighetene i fastlegeordningen, herunder om barns plassering på liste og om rett til å bytte 
fastlege.  
 
Kommentarer 

Første ledd gir enhver som er bosatt i en norsk kommune rett til å stå på liste hos en lege med 
fastlegeavtale eller hos et legesenter med fellesliste. Dette er en snevrere gruppe enn de som oppholder 



seg i en kommune og har rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester etter § 2-1 a. Fastlegeordningen 
forutsetter at det er kontinuitet i lege-pasientforholdet. Det vil derfor ha lite hensikt å gi dem som 
midlertidig oppholder seg i en kommune, rett til fastlege. Med bosatt menes de som er registrert bosatt i 
en norsk kommune etter lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering og forskrift 9. november 2007 nr. 
1268 om folkeregistrering. Denne forståelsen av bosatt begrepet kommer også til uttrykk i forskrift 29. 
august 2012 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. 

Ved å knytte bosatt begrepet til folkeregisterloven vil imidlertid de som ikke har oppholdstillatelse falle 
utenom. Asylsøkere som oppholder seg i landet mens asylsøknaden behandles, vil ofte kunne ha behov 
for det allmennlegetilbudet fastlegeordningen innebærer. Derfor gis også asylsøkere og deres familie 
rett til å stå på liste hos fastlege, når de er medlem av folketrygden etter forskrift 14. mai 2008 nr. 460 
om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer. Se også Veileder for helsetjenestetilbudet 
til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente(IS-1022). 

Retten til fastlege er ikke begrenset til å gjelde i den kommune der innbyggeren er registrert bosatt. Det 
er adgang til å velge fastlege over kommunegrensene. 

Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene gitt med hjemmel i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd og helsepersonelloven § 14 regulerer fastlegeordningen 
nærmere. 

Dette vil si at Fauske kommune pr i dag ikke oppfyller lovkravet om å kunne tilby alle sine innbyggere en 
plass hos fastlege. 
Finansiering 
Utgifter: 
Lønn inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader:                              kr.- 910 000 
 
Inntekter: 
Basistilskudd 693 innbyggere x 486 kr:                                                  kr.- 336 798 
Konsultasjonsinntekter etter utgifter, snitt øvrig legetjeneste pr. år:                    kr.- 567 000 
 
Differanse mellom inntekter og utgifter er kr.- 6 202. 
 
Differansen dekkes inn under ordinær drift av Fauske legesenter. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Etter vår vurdering er kommunens merkostnader så små sett i relasjon til å oppfylle våre juridiske 
forpliktelser samt at vi sikrer ett godt og likeverdig tilbud til alle innbyggere i Fauske kommune. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19700116-001.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-20071109-1268-004.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-20071109-1268-004.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120829-0843.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120829-0843.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080514-0460.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080514-0460.html
content://5f295557-956d-4885-ae38-3aaf7c1c908b/
content://5f295557-956d-4885-ae38-3aaf7c1c908b/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120829-0842.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20110624-030.html&3-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20110624-030.html&3-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19990702-064.html&14
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Kjøp av kommunal nausttomt - Straumøyra 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.05.2019 
Innstilling til formannskapet: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning målebrev/skjøte og 

dokumentavgift. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning målebrev/skjøte og 

dokumentavgift. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 045/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning målebrev/skjøte og 

dokumentavgift. 

 
 
Vedlegg: 
09.05.2019 kart 1410638 

09.05.2019 Bilde 1410639 

09.05.2019 Formannskap_11apr1996 1410641 

09.05.2019 Kristin Eidissen - Søknad om kjøp av nausttomt på Straumøyra 1410659 
 
Sammendrag: 
Kristin Eidissen har overtatt/kjøpt naust på gnr. 83, bnr. 5 på Straumøyra i 07.02.2019. 
Naustet står på kommunal grunn som hun fester, hun ønsker nå å kjøpe denne. 
 



Saksopplysninger: 
Kristin Eidissen har overtatt/kjøpt naust 07.02.2019 som står på gnr. 83, bnr. 5 som er kommunal grunn. 
Det viser seg at det ikke er skilt ut egen grunn til naustet, det er heller ikke tinglyst festekontrakt for 
naustet.  
Naustet det gjelder har bygningsnummer 188888127. Bygningen ble 13. januar 2015 registrert som 
revet/brent, men etter det Eidissen forteller står naustet der og det er i orden. Naustet er rødt. En 
nærmere sjekk av bygningsopplysningene for bygning 188888127 sier at naustet er registrert den 24. 
august 2007 med "tatt i bruk". Det er ingen dato for når tid naustet er tatt i bruk. 
Den 13. januar 2015 er det registrert at bygningen er "revet/brent. Hvorfor det er oppstått en slik 
registrering har planavd. ingen formening om, men det er nå rettet opp at det finnes et naust og at det 
ikke er nedbrent.  
Før saken tas videre må Kristin Eidissen fremlegge kjøpekontrakt på at hun står som eier av naustet, 
samt at naustet eksisterer før saken tas til behandling. 
05.03.2019 søker hun om kjøp av tomten. I søknaden ligger det også kjøpekontrakter som viser at hun 
er eier til naustet, samt at det er bilde av naustet. I søknaden henviser hun til siste salget som var gjort i 
samme området og at hun kommer inn under disse vilkårene.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Pr. i dag er det ikke opprettet tinglyst punktfeste for naustet. Det er heller ikke fradelt eiendom for 
naustet, slik det er gjort for noen av de øvrige naustene i området.  
 
Området er i stadfestet reguleringsplan for Skysselvika regulert til naustformål. 
 
Formannskapet behandlet i F-sak 258/96 en sak vedr. fastsettelse av priser for avhendig av tomter til 
bestående naust beliggende på Fauske kommunes eiendom i Finneid/Skysselvika.  Følgende vedtak ble 
da fattet: 
"1. Fauske kommune selger samtlige hytte-/nausttomter som ble overtatt i forbindelse med ervervet av 
Finneid Industriområde fra AS Sulitjelma Gruber pr. 1. juli 1994 til nåværende leietakere. Salget skal være 
avsluttet innen 31.12.1996. 
2. Prisen for hytte- og nausttomtene settes til hhv kr 23.000,- og kr 13.000,-, inklusive oppmåling, 
skjøte/målebrev og dokumentavgift. 
3. Salgssummen, med fratrekk av salgsomkostninger, tilbakeføres næringsfondet." 
 
Det betyr at leietakere kunne kjøpe nausttomt for kr. 13.000,- inkl. alle avgifter.  
 
Leietaker av naust kunne altså kjøpe nausttomt i 1996 for kr. 13.000,- inkludert alle avgifter og gebyrer. 
 
I 2007 ble det søkt om kjøp av nausttomt i Skysselvika, saken ble behandlet i planutvalget og 
Formannskapet. Innstillingene var som følger: 

· Søknad vedrørende kjøp av nausttomt til eksisterende naust innvilges. 
· Fauske kommune utsteder i hht søknad skjøte til kjøper. 
· Kjøpesummen settes til kr. 18.200,- inklusive oppmålingsgebyrer, tinglysning målebrev/skjøte 

og dokumentavgift. 
· Leder plan/næring rekvirerer kart- og delingsforretning. 

Saken ble behandlet som saknr. 055/07 i planutv. 21.06.07 og 064/07 i FSK 25.06.07. vedtak i begge 
utvalgene var enstemmig. 
 
Da det er dokumentert at Kristin Eidissen er eier av naustet og at naustet eksisterer er det ingen grunn 
til å ikke selge tomta hvor naustet står på. 
 
Generell prisen på disse tomta er fastsatt iht F-sak 258/96 til kr. 13.000,- inkl alle omkostninger. Fastsatt 



pris i 1996 indeksreguleres til d.d., det gir en kjøpesum stort kr. 21.100,- inkl alle omkostninger.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune

Enhet for Plan / Utvikling

ved enhetsleder Rune Reisaenen.

Saksbehandler

Kjersti Neteland Fossheim

pb 343

8201 Fauske

Fauske 050319

Søknad om K'ø av nausttomt å Straumø ra

Jeg er eier av naust med gårdsnummer 83 - bruksnummer 05-005 på Starumøyra.
Som vedlegg ligger kjøpekontrakt der naustet ble kjøpt fra Robert Narvhaug i  2007,

og kjøpt ut i skifte i 2019 av undertegnede.

ldette harjeg tatt kontakt med kommunen for kjøp av tomt. Ved gjennomgang av
dokumenter og arkiv i saken har jeg fått tilsendt brev datert 07.02.2019 med
referanse 19/2 132 fra dere.

ldette følger historikk og vedtak knyttet til salg/ utskilling av nausttomt for området.
Siste fradeling av nausttomt i området er nausttomta 83/163. ldette ble det etter
behandling i planutvalget og formannskapet bestemt at nausttomta skulle fradeles og
selges med samme vilkår som i 1996. Det vil si en fast pris som er inkludert
behandlingsgebyr, oppmålingsgebyr, skjøte, målebrev og dokumentavgift. Den faste
prisen på kr 13 000,- ble indektsregulen til "dags dato" til kr 18 200,-.

Jeg ber om å få kjøpe nausttomten med samme vilkår som tidligere  satt.

Med vennlig hilsen x

Kristin Eidissen

Buveien 8

8200 Fauske
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