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Sak nr.   Dato 
059/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
04.10.2019 Protokoll - Kommunestyre - 03.10.2019 1422504 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 03.10.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2019 Til kl. 11:45 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Elisabeth Sollihaug FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Vegard Setså FL 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Stian Stenberg FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Marianne Tverå H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Ole Ragnar Norheim Jenssen KRF 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet til og med sak 46/19. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge leder møtet fra og med sak 47/19. 
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Merknader til dagsorden: 

· Sak 58/19 settes opp som sak, ikke referatsak. 
 

agsorden og innkalling ble enstemmig godkjent. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 04.10.19 
 
 
Breit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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043/19: Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommunestyre godkjenner kommunestyrevalget 2019, jfr. valgstyrets møtebok. 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag  til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 043/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre godkjenner kommunestyrevalget 2019, jfr. valgstyrets møtebok. 
 
 
 
044/19: Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlemmer av formannskapet for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
Som varamedlemmer av formannskapet for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som medlemmer i formannskapet for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Marlen Rendall Berg (SP) 
2. Karl Gunnar Strøm (SP) 
3. Ronny Borge (H) 
4. Kassandra Eleni Bredrup Petsas (FRP) 
5. Ingelin Noresjø (KRF) 
6. Hilde Johanne Dybwad (AP) 
7. Geir Olsen (AP) 
8. Nils-Christian Steinbakk (FL) 
9. Per Gunnar Kung Skotåm (R) 
Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2019 - 2023 velges: 
For medlem 1 - 3 og 5: 
1. Ketil Hugo Skår (H) 
2. Audun Dahl (SP) 
3. Marianne Tverå (H) 
4. Øystein Gangstø (SP) 
5. Christian Bringsli (H) 
For medlem 4: 
1. Leif Johan Lindstrøm (FRP) 
2. Stian Stenberg (FRP) 
For medlem 6 - 8: 
1. Kathrine Moan Larsen (FL) 
2. Trine Nordvik Løkås (AP) 
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3. Wiggo Lund (AP) 
4. Vegard Setså (FL) 
5. Elisabeth Sollihaug (FL) 
For medlem 9: 
1. Anne F. Stenhammer (SV) 
2. Anne Godding (R) 
3. Ole Tobias Orvin (SV) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 044/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer i formannskapet for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske  (SP) 
2. Karl Gunnar Strøm, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske             (SP) 
3. Ronny Borge, Kirkevn. 43 B, 8207 Fauske               (H) 
4. Kassandra Eleni Bredrup Petsas, Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske  (FRP) 
5. Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 11, 8209 Fauske              (KRF) 
6. Hilde Johanne Dybwad, Reitanvn. 5,8210 Fauske              (AP) 
7. Geir Olsen, Holtanvn. 2 A, 8209 Fauske                          (AP) 
8. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske             (FL) 
9. Per Gunnar Kung Skotåm, Simonsborgbakken 12 A, 8230 Sulitjelma (R) 
 
Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2019 - 2023 velges: 
For medlem 1 - 3 og 5: 
1. Ketil Hugo Skår, Lundvn. 67, 8206 Fauske                 (H) 
2. Audun Dahl, Holtavn. 367, 8219 Fauske                          (SP) 
3. Marianne Tverå, Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske               (H) 
4. Øystein Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske                 (SP) 
5. Christian Bringsli,Greplyngvn. 15, 8209 Fauske               (H) 
 
For medlem 4: 
1. Leif Lindstrøm, Valnesfjordv. 304, 8215 Valnesfjod               (FRP) 
2. Stian Stenberg, Glastunes 20 A, 8230 Sulitjelma               (FRP) 
 
For medlem 6 - 8: 
1. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59 A, 8230 Sultjelma   (FL) 
2. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord    (AP) 
3. Wiggo Lund, Glastunes 7 B, 823 Sulitjelma                (AP) 
4. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma   (FL) 
5. Elisabeth Sollihaug, Aspvn. 17, 8209 Fauske               
 (FL) 
 
For medlem 9: 
1. Anne F. Stenhammer, Geitbrgvn. 16, 8200 Fauske          (SV) 
2. Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske               (R) 
3. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske               (SV) 

 
 
 
 
045/19: Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som ordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
………………………… 
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Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Som ordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
Marlen Rendall Berg 

 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
Som ordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
Hilde Dybwad 
 
H's forslag ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mor 13 (5AP, 4 FL, 2R, 2SV) stemmer 
avgitt for AP's forslag. 
 
 
KOM- 045/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Som ordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
Marlen Rendall Berg 
 
 
 
046/19: Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som varaordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
………………………… 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Som varaordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
Ronny Borge 
Kathrine Moan Lsrsen (FL) foreslo: 
Som varaordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
Nils-Christian Steinbakk 
 
H's forslag ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mor 13 (5AP, 4 FL, 2R, 2SV) stemmer 
avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 046/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Som varaordfører for perioden 2019 – 2023 velges: 
Ronny Borge 
 
 
 
047/19: Valg av plan- og utviklingsutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
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Som leder i plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
Som nestleder i plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som medlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Ketil Hugo Skår (H) 
2. Leif Johan Lindstrøm (FRP) 
3. Kirsti Elllingsen (SP) 
4. Vegard Setså (FL) 
5. Elisabeth Sollihaug (FL) 
Som varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Ole Ragnar Nordheim Jensen (KRF) 
2. Karl Gunnar Strøm (SP) 
3. Dan Håkon Kjerpeseth (H) 
4. Stian Stenberg (FRP) 
5. Siv Anita Værnes (H) 
For medlem 4 - 5: 
1. Kjetil Sørbotten (FL) 
2. Einar Thomassen (R) 
3. Anne F. Stenhammer (SV) 
4. Asle Kristensen (AP) 
 
Som leder i plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Ketil Hugo Skår (H) 
 
Som nestleder i plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Leif Johan Lindstrøm (FRP) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 047/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Ketil Hugo Skår, Lundvn. 67, 8206 Fauske                 (H) - Leder 
2. Leif Johan Lindstrøm, Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord  (FRP) - 
Nestleder 
3. Kirsti Elllingsen, Leivsetvn. 9, 8211 Fauske                (SP) 
4. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma   (FL) 
5. Elisabeth Sollihaug, Aspvn. 17, 8209 Fauske    (FL) 
 
Som varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Ole Ragnar Norheim Jenssen,  Hauklandsvn. 7, 8215 Valnesfjord (KRF) 
2. Karl Gunnar Strøm, Ytter-Leivset 22, 821 Fauske               (SP) 
3. Dan Håkon Kjerpeseth, Nedre Hauanvei 7 A, 8209 Fauske    (H) 
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4. Stian Stenberg, Glastunes 20 A, 8230 Sulitjelma              (FRP) 
5. Siv Anita Værnes, Holtanvn. 411, 8219 Fauske    (H) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. Kjetil Sørbotten, Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord               (FL) 
2. Einar Thomassen, Ternevn. 8, 8207 Fauske                (R) 
3. Anne F. Stenhammer, Geitbergvn. 16, 8200 Fauske               (SV) 
4. Asle Kristensen, Trostvn. 5B, 8207 Fauske               (AP) 

 
 
 
 
048/19: Valg av helse- og omsorgsutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
Som leder i helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
Som nestleder i helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
 
 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som medlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Veronika Israelsen Ormåsen (SP) 
2. Ari Tollånes (H) 
3. Per Kristen Løkås (H) 
4. Kathrine Moan Larsen (FL) 
5. Ole Tobias Orvin (SV) 
 
Som varamedlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Marit Stemland (FRP) 
2. Sandra Rendall Berg (SP) 
3. Ester Wollbakk (KRF) 
4. Asbjørn Hjemås (H) 
5. Audun Dahl (SP) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. John Harald Løkås (AP) 
2. Sverre Hagen (FL) 
3. Finn Audun Andal (AP) 
4. Unni Sandum (R) 
 
Som leder i helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
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Veronika Israelsen Ormåsen (SP) 
 
Som nestleder i helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Ari Tollånes (H) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 048/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Veronika Israelsen Ormåsen, Kjerrvn. 6, 8200 Fauske  (SP) - Leder 
2. Ari Tollånes, Lundvn. 115, 8206 Fauske               (H) - Nestleder 
3. Per Kristen Løkås, Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord  (H) 
4. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59 A, 8230 Sulitjelma  (FL) 
5. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske         (SV) 
 
Som varamedlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Marit Stemland, Trivsetlvn.161, 8215 Valnsfjord              (FRP) 
2. Sandra Rendall Berg, Frydenlund 5, 8214 Fauske      (SP) 
3. Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske               (KRF) 
4. Asbjørn Hjemås, Sjøgata 76, 8200 Fauske               (H) 
5. Audun Dahl, Holtanvn. 367, 821 Fauske               (SP) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord   (AP) 
2. Sverre Hagen, Linerlevn. 16, 8207 Fauske                (FL) 
3. Finn Audun Andal, Ytter-Leivset, 19, 8211 Fauske       (AP) 
4. Unni Sandum, Virumvn. 4, 8200 Fauske               (R) 

 
 
 
049/19: Valg av oppvekst- og kulturutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
Som leder i oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
Som nestleder i oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
…………………………… 
 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som medlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Kassandra Eleni Bredrup Petsas (FRP) 
2. Jens Kyed (KRF) 
3. Øystein Gangstø (SP) 
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4. Trine Nordvik Løkås (AP) 
5. Wiggo Lund (AP) 
 
Som varamedlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Marianne Tverå (H) 
2. Kim Børge Johansen (SP) 
3. Christian Bringsli (H) 
4. Torbjørn Noresjø (KRF) 
5. Michael Sagnes (FRP) 
For medlem 4 - 5: 
1. Anne Godding (R) 
2. Embla Sofie K. Sørensen (AP) 
3. Amalie Moan Larsen (FL) 
4. Anders Karlsen Dahl (SV) 
 
Som leder i oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas (FRP) 
 
Som nestleder i oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Jens Kyed (KRF) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 049/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Kassandra Eleni Bredrup Petsas, Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske  (FRP) - Leder 
2. Jens B. Kyed, Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord    (KRF) - Nestleder 
3. Øystein Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske                (SP) 
4. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord    (AP) 
5. Wiggo Lund, Glastunes 7 B, 8230 Sulitjelma                 (AP) 
 
Som varamedlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Marianne Tverå, Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske    (H) 
2. Kim Børge Johansen, Sjyvn. 2, 8215 Valnesfjord                (SP) 
3. Christian Bringsli, Greplyngvn. 15, 8209 Fauske               (H) 
4. Torbjørn Noresjø, Geplyngvn. 11, 8209 Fauske    (KRF) 
5. Michael Sagnes, Reitanvn. 9 A, 8210 Fauske    (FRP) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske    (R) 
2. Embla Sofie K. Sørensen, Måkevn. 12, 8207 Fauske   (AP) 
3. Amalie Moan Larsen, Eriksbakkvn. 5, 8206 Fauske               (FL) 
4. Anders Karlsen Dahl, Kopparvn. 4, 8208 Fauske               (SV) 

 
 
 
050/19: Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
………………………………….. 
 
Som varamedlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
………………………………….. 
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Som leder i kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
………………………………….. 
 
Som nestleder i kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
………………………………….. 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Kristin Setså (H) 
2. Gunnar Bråthen (KRF) 
3. Richard Skagen (SP) 
4. Jørn Ivar Stene (FL) 
5. Gisela Hansen Gulstad (AP) 
 
Som varamedlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Finn Utheim (H) 
2. Anne Irene Jensen (SP) 
3. Ivan Danielsen (FRP) 
4. Jan Ole Øverland (SP) 
5. Hege Elisabeth Larsen Skoglund (H) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. Geir Mosti (AP) 
2. Kjell Lund Olsen (R) 
3. Gry Janne Rugås (FL) 
4. Tor-William Bjørgum Paasche (SV) 
 
Som leder i kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Jørn Stene (FL) 
 
Som nestleder i kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Gisela Hansen Gulstad (AP) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 050/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Kristin Setså, Skjerstdfjordvn. 54, 8214 Fauske     (H) 
2. Gunnar Bråthen, VIkavn. 47, 8200 Fauske                 (KRF) 
3. Richard Skagen, Nesvn. 17, 8215 Valnesfjord    (SP) 
4. Jørn Ivar Stene, Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord - Leder  (FL) 
5. Gisela Hansen Gulstad, Nyvn. 12, 8200 Fauske - Nestleder (AP) 
 
Som varamedlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Finn Utheim, Geitbergvn. 11, 8200 Fauske                (H) 
2. Anne-Irene Jensen, Wallyskogen 4, 8200 Fauske               (SP) 
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3. Ivan Danielsen, Holtanvn. 369, 8219 Fauske                (FRP) 
4. Jan Ole Øverland, Nesvn. 19, 8215 Valnesfjord    (SP) 
5. Hege Elisabeth Larsen Skoglund, Gryttingv. 41, 8209 Fauske  (H) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske                (AP) 
2. Kjell Lund Olsen, Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma   (R) 
3. Gry Janne Rugås, Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske    (FL) 
4. Tor-William Bjørgum Paasche, Marmorvn. 20, 8208 Fauske  (SV) 

 
 
 
051/19: Valg av kraftutvalg for perioden 2019 - 2023 eller delegering til rådmannen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som kraftutvalg for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Ordfører 
2. Varaordfører 
3. Per-Gunnar Kung Skotåm (R) 
Rådmannen tiltrer utvalget. 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 051/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som kraftutvalg for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Ordfører Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske 
2. Varaordfører Ronny Brge, Kirkevn. 43 B, 8207 Fauske 
3. Per-Gunnar Kung Skotåm, Simonsborgbkken 12 A, 8230 Sulitjelma (R) 
Rådmannen tiltrer utvalget. 

 
 
 
052/19: Valg av representanter til Salten Regionråd for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representanter til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Ordfører 
2. ……………… 
 
Som vararepresentanter til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
For representant 1: 
1. Varaordfører 
For representant 2: 
1. ……………… 
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Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som representanter til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Ordfører 
2. Hilde Dybwad (AP) 
 
Som vararepresentanter til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
For representant 1: 
1. Varaordfører 
For representant 2: 
1. Nils-Christian Steinbakk (FL) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 052/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representanter til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Ordfører Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske 
2. Hilde Dybwad, Reitanv. 5, 8210 Fauske  (AP) 
 
Som vararepresentanter til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
For representant 1: 
1. Varaordfører Ronny Borge, Kirkevn. 43 B, 8207 Fauske 
For representant 2: 
1. Nils-Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske  (FL) 

 
 
 
053/19: Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapet i IRIS Salten 
IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representanter til representantskapet i IRIS Salten IKS, Salten Brann IK og Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. ……………… 
2. ……………… 
 
Som vararepresentanter til representantskapet i IRIS Salten IKS, Salten Brann IK og 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1: 
1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
 
For medlem 2: 
1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
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Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som representanter til representantskapet i IRIS Salten IKS, Salten Brann IK og Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Ordfører 
2. Trine Nordvik Løkås (AP) 
 
Som vararepresentanter til representantskapet i IRIS Salten IKS, Salten Brann IK og Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1: 
1. Varaordfører 
2. Kassandra E. B. Petsas (FRP) 
3. Ingelin Noresjø (KRF) 
 
For medlem 2: 
1. Nils-Christian Steinbakk (FL) 
2. Kathrine Moan Larsen (FL) 
3. Geir Olsen (AP) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 053/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representanter til representantskapet i IRIS Salten IKS, Salten Brann IK og Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Ordfører Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske 
2. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord  (AP) 
 
Som vararepresentanter til representantskapet i IRIS Salten IKS, Salten Brann IK og Helse- 
og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1: 
1. Varaordfører Ronny Borge, Kirkevn. 43 B,8207 Fauske 
2. Kassandra E. B. Petsas, Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske (FRP) 
3. Ingelin Noresjø, Greplyngvn. 11, 8209 Fauske   (KRF) 
 
For medlem 2: 
1. Nils-Christian Steinbakk, Pstboks 451, 8201 Fauske  (FL) 
2. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59 A, 8230 Sulitjelma  (FL) 
3. Geir Olsen, Holtanvn. 2 A, 8209 Fauske               (AP) 

 
 
 
054/19: Valg til fylkesmøte - Kommunesektorens organisasjon (KS) 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlemmer til fylkesmøte – Kommunesektorens organisasjon (KS) for perioden 
2019 – 2023 velges: 
……………………………… 
 
Som varamedlemmer til fylkesmøte – Kommunesektorens organisasjon (KS) for perioden 
2019 – 2023 velges: 
……………………………… 
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Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som medlemmer til fylkesmøte – Kommunesektorens organisasjon (KS) for perioden 2019 – 
2023 velges: 
1. Ordfører 
2. Geir Mosti (AP) 
 
Som varamedlemmer til fylkesmøte – Kommunesektorens organisasjon (KS) for perioden 2019 
– 2023 velges: 
For medlem 1: 
1. Varaordfører 
For medlem 2: 
Kathrine Moan Larsen (FL) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 054/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer til fylkesmøte – Kommunesektorens organisasjon (KS) for perioden 2019 – 
2023 velges: 
1. Ordfører Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske 
2. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske   (AP) 
 
Som varamedlemmer til fylkesmøte – Kommunesektorens organisasjon (KS) for perioden 
2019 – 2023 velges: 
For medlem 1: 
1. Varaordfører Ronny Borge, Kirkevn. 43 B, 8207 Fauske 
For medlem 2: 
Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59 A, 8230 Sulitjelma  (FL) 

 
 
 
055/19: Valg av representant og vararepresentant til styret i Salten Kontrollutvalgservice 
for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som representant til styret i Salten Kontrollutvalgservice for perioden 2019 - 2023 velges: 
Jørn Stene (FL) 
Som vararepresentant til styret i Salten Kontrollutvalgservice for perioden 2019 - 2023 velges: 
Gisela Hansen Gulstad (AP) 
 
Fellesforslaget ble entemmeig godkjent. 
 
KOM- 055/19 Vedtak: 
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Vedtak: 
Som representant til styret i Salten Kontrollutvalgservice for perioden 2019 - 2023 velges: 
Jørn Stene, Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord  (FL) 
 
Som vararepresentant til styret i Salten Kontrollutvalgservice for perioden 2019 - 2023 
velges: 
Gisela Hansen Gulstad, Nyvn. 12, 8200 Fauske  (AP) 

 
 
 
056/19: Forslag på medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for 
perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for 
perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Medlemmer: 
1. …………………. 
2. …………………. 

 
Varamedlemmer: 
1. ………………… 
2. ………………… 

 
 

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Valget ble avholdt som avtalevalg. 
 
Ketil Skår (H) fremmet følgende fellesforslag: 
Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for perioden 
2019 – 2023 velges: 

 
Medlemmer: 
1. Magne Alvestad (SP) 
2. Lars Morten Rødås (FL) 

 
Varamedlemmer: 
For medlem 1: 
Audun Dahl (SP) 
For medlem 2: 
John Harald Løkås (AP) 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 056/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for 
perioden 2019 – 2023 velges: 
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Medlemmer: 
1. Magne Alvestad, Knurvikvn. 2, 8206 Fauske   (SP) 
2. Lars Morten Rødås, Rødåsvn. 110, 8219 Fauske (FL) 

 
Varamedlemmer: 
For medlem 1: 
Audun Dahl, Holtanvn. 367, 8219 Fauske   (SP) 
For medlem 2: 
John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord   (AP) 

 
 
 
057/19: Anskaffelse av ny løypeprepareringsmaskin - Sulitjelma 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 11.09.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune har ingen innsigelser mot at verdien av eksisterende løypemaskin 
inngår som delfinansiering av nytt utstyr høsten 2019. 
 
Fauske kommune inngår en avtale som regulerer forholdene beskrevet i saksutredningen.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune har ingen innsigelser mot at verdien av eksisterende løypemaskin 
inngår som delfinansiering av nytt utstyr høsten 2019. 
 
Fauske kommune inngår en avtale som regulerer forholdene beskrevet i saksutredningen.   

 
Formannskap 11.09.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til inntilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 049/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune har ingen innsigelser mot at verdien av eksisterende løypemaskin 
inngår som delfinansiering av nytt utstyr høsten 2019. 
 
Fauske kommune inngår en avtale som regulerer forholdene beskrevet i saksutredningen.   

 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 057/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune har ingen innsigelser mot at verdien av eksisterende løypemaskin 
inngår som delfinansiering av nytt utstyr høsten 2019. 
 
Fauske kommune inngår en avtale som regulerer forholdene beskrevet i saksutredningen.   
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058/19: Ønske om overtakelse av den gamle barnehagen i Sulitjelma - Sulitjelma 
Historielag 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 03.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Saken ble under dagsorden endret fra referasak til ordinær sak. 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Kommunestyret er positiv til å overdra den gamle barnehgen i Sulitjelma til Sultjelma historielag. 
Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning. Saken bes behandlet i neste møte i 
formannskapet. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) foreslo: 
Strøm og vann kobles til, utgiftene bæres av Fauske kommune. 
 
H og SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 058/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret er positiv til å overdra den gamle barnehgen i Sulitjelma til Sultjelma 
historielag. 
 
Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning. Saken bes behandlet i neste møte i 
formannskapet. 
 
Strøm og vann kobles til, utgiftene bæres av Fauske kommune. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16087     
 Arkiv sakID.: 19/2525 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
060/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
002/19, Vedtak om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht Delegasjonsreglementet av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 

City Grill Fauske AS gis serveringsbevilling til drift av kafe og gatekjøkken i  

Storgata 66, 8200 Fauske som omsøkt. 

 

· Organisasjonsnummer: 920 708 692 
· Styrer: Kerem Anlar 
· Åpningstider: Mandag – Søndag kl. 08:00 – 04:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringssteder 

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

 
 

 
003/19, Focus Kafe As - Vedtak om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 

Focus Kafe As gis serveringsbevilling til drift av kafeteria og spiserestaurant i ved Amfi Fauske, 
Sjøgt. 74, 8200 Fauskesom omsøkt: 

· Organisasjonsnummer 822 712 452 
· Eiere: Jafar Rasouli og Azad Narsti 



· Styrer: Lisbeth Hansen 
· Åpningstider mandag til lørdag kl. 08:00 – 02:00 

 

Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet. Det forutsetter at driften skjer i 

hht. gjeldende lover og forskrifter 

 

 
004/19, Taste of Thai As - Vedtak om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 

Taste of Thai As gis serveringsbevilling til drift av gatekjøkken i Sjøgt. 70, 8200 Fauskesom omsøkt: 

· Organisasjonsnummer 822 981 712 
· Eiere: Rung-Arun Sianglam 
· Styrer: Robert Waage 
· Åpningstider mandag til søndag kl. 08:00 – 02:00 

 

Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet. Det forutsetter at driften skjer i 

hht. gjeldende lover og forskrifter 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  12.06.2019 
Vår ref.: 19/8591 

Deres ref.:  
Saksb.: Therese Olsen 

Enhet Helse 
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City Grill Fauske AS 
Kerem Anlar 
Strogt. 66 
8200 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
002/19 Kommunestyre 

 
 
Vedtak om serveringsbevilling 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om endringer i serveringsbevilling vedtatt 25.04.2017 fra City Grill 
Brygga. 
 
Bedriften har endret navn til City Grill Fauske AS, organisasjonsnummer og utvidet lokalene 
med flere sitteplasser. 
 
Søknaden gjelder drift av kafe, spiserestaurant og gatekjøkken. City Grill Fauske AS skal ha 
tilholdssted i Storgt. 66, i disse lokalene har det tidligere vært kafe og gatekjøkken. 
Lokalet har et areal på ca. 206 m² med ca. 110 sitteplasser. I sommerhalvåret åpnes det for 
at de kan ha uteservering. 
 
Driften skal foregå hele året med åpningstidene mandag til søndag kl. 08:00 – 04:00 
Styrer Kerem Anlar har avlagt og bestått etablererprøven 
 
Det er ikke kommet noen merknader til endringene om ny innvilgelse av søknaden. 
 
 
 
VEDTAK: 

I hht Delegasjonsreglementet av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 
City Grill Fauske AS gis serveringsbevilling til drift av kafe og gatekjøkken i  
Storgata 66, 8200 Fauske som omsøkt. 
 
• Organisasjonsnummer: 920 708 692 
• Styrer: Kerem Anlar 
• Åpningstider: Mandag – Søndag kl. 08:00 – 04:00 

 
Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringssteder 
Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter 
 

 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29. Klagen må begrunnes og sendes Enhet helse, 



 
 

Pb. 93, 8201 Fauske 
 
 
Med vennlig hilsen 

Hilde Sørensen 
Enhetsleder helse 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  21.08.2019 
Vår ref.: 19/11641 

Deres ref.:  
Saksb.: Therese Olsen 

Enhet Helse 
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Focus Kafe As 
Sjøgata 74 
8200 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
003/19 Kommunestyre 

 
 
Focus Kafe As - Vedtak om serveringsbevilling 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om serveringsbevilling av 09.07.19 
 
Søknaden gjelder drift av kafeteria og spiserestaurant. Focus Kafe As har fått nye eier og 
skal drifte fra samme lokalene ved Amfi Fauske, Sjøgt. 74, 8200 Fauske. 
Lokalet har ca. 180 sitteplasser. Det åpnes for uteservering på veranda. 
Driften skal foregå hele året med mulighet for å holde åpent  
mandag til lørdag 08:00 – 02:00. 
 
Styrer Lisbeth Hanse har fremlagt dokumentasjon på bestått etablererprøve. 
Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden. 
 
 
VEDTAK: 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 
Focus Kafe As gis serveringsbevilling til drift av kafeteria og spiserestaurant i ved 
Amfi Fauske, Sjøgt. 74, 8200 Fauskesom omsøkt: 
• Organisasjonsnummer 822 712 452 
• Eiere: Jafar Rasouli og Azad Narsti 
• Styrer: Lisbeth Hansen 
• Åpningstider mandag til lørdag kl. 08:00 – 02:00 
 
Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet. Det forutsetter at driften skjer i 
hht. gjeldende lover og forskrifter 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Fauske kommune, enhet helse, pb. 
93, 8201 Fauske 
 
 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

Hilde Sørensen 
Enhetsleder helse 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  22.08.2019 
Vår ref.: 19/11907 

Deres ref.:  
Saksb.: Therese Olsen 

Enhet Helse 
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Taste Of Thai As 
Sjøgata 70 
8200 FAUSKE 
 

Unntatt offentlighet 
Offl. § 26 femte ledd 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
004/19 Kommunestyre 

 
 
Taste of Thai As - Vedtak om serveringsbevilling 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om serveringsbevilling av 30.06.19 
 
Søknaden gjelder drift av gatekjøkken. Taste of thai As er en ny bedrift som skal starte med 
take away og skal åpne i Sjøgt. 70, 8200 Fauske. 
Lokalet har en størrelse på ca. 55m² og ca. 55 sitteplasser totalt både inne og ute. Det åpnes 
for uteservering på terrasse. 
Driften skal foregå hele året med mulighet for å holde åpent mandag til søndag  
kl. 08:00 – 02:00. 
 
Styrer Robert Waage har fremlagt dokumentasjon på bestått etablererprøve. 
Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden. 
 
 
VEDTAK: 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 
Taste of Thai As gis serveringsbevilling til drift av gatekjøkken i Sjøgt. 70, 8200 
Fauskesom omsøkt: 
• Organisasjonsnummer 822 981 712 
• Eiere: Rung-Arun Sianglam 
• Styrer: Robert Waage 
• Åpningstider mandag til søndag kl. 08:00 – 02:00 
 
Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet. Det forutsetter at driften skjer i 
hht. gjeldende lover og forskrifter 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Enhet helse, pb. 93, 8201 Fauske 
 
 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

Hilde Sørensen 
Enhetsleder helse 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16088     
 Arkiv sakID.: 19/2525 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
061/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Leve hele livet - Datoer for dialogmøter høsten 2019 
 
 
2, Innstilling til Iris-fondet 2019 
 
 
3, Protokoll fra styremøte 110619 med årsmelding for 2018 
 
 
4, SR-sak 23/19 - Videre arbeid i sak om AFT- og VTA-bedrifter i Salten 
 
 
5, Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende lovfestet responstid for ambulanse - Kopi av brev 
til helse- og omsorgsdepartementet 
 
 
6, Uttalelse vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 
7, Vedtak i SR-sak 20/19 - Samferdsel i Salten - prioriteringer Nasjonal transportplan 2022 - 
2033 - Kopi av brev til Statens vegvesen 
 
 
8, Årsmøtet Salten interkommunale utvalg mot akutt forurensing - Salten IUA - 120619 
 
 
9, Boligstiftelsene - uttalelse fra KS til brev fra Stiftelsesforeningen 
 
 
10, Høringsuttalelse vedørende utredning Ny jernbane Fauske - Tromsø - kopi av brev sendt til 
jernbanedirektoratet 
 
 
11, Endring av domstolstruktur - Uttalelse fra Nordland fylkes eldreråd 
 
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Tangen, Julie <fmnojut@fylkesmannen.no>
Sendt: onsdag 19. juni 2019 12.07
Til: *FMNO - Kommuner i Nordland
Emne: Leve hele livet - Dialogmøter høsten 2019
Vedlegg: Dialogmøter 2019.docx

Hei.
Ber om at denne mail blir videresendt til ordfører, rådmann, kommunalsjef/kommunalleder helse og
omsorg, representanter i kommunestyret, kommunens eldreråd(pensjonistforbund og kontaktperson
for Leve hele livet. På forhånd takk.

Fylkesmannen i Nordland har fått en sentral rolle i gjennomføringen av reformen Leve hele livet. Vi
har etablert et regionalt støtteapparat sammen med KS og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenesten(USHT). I denne forbindelse ønsker vi å informere dere om at vi skal ha dialogmøter
med alle kommunene høsten 2019.

Vi har delt kommunene inn i grupper slik at vi kan få gode diskusjoner og spredt de gode
eksemplene. Under dialogmøtene vil vi ha en del informasjon om reformen hvor vi knytter opp gode
eksempler opp mot de ulike innsatsområdene i reformen. Vi kommer til bruke tilbakemeldingene vi
har fått fra dere for å drøfte utfordringer dere står i og hva vi kan bistå dere med.

Har lagt ved liste med datoer slik at dere kan sette av dato allerede nå. Invitasjon og program
kommer i august. Målgruppen for dialogmøtene er kommunens ledelse(ordfører, rådmann,
kommunalsjefer), politisk bredde, brukerperspektivet(eldrerådet, pensjonistforbundet) og
folkehelsekoordinator. Dette er en veiledende målgruppe å kommunen kan selv velge om de vil
sende noen andre. Hver kommune får sende 10 personer, ved behov for flere deltakere er det bare å
ta kontakt så ordner vi det.

Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt

Med vennlig hilsen

Julie Tangen
seniorrådgiver/kontaktperson Leve hele livet

Telefon:
E-post:
Web:

75 53 15 16
fmnojut@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/no

mailto:fmnojut@fylkesmannen.no
http://www.fylkesmannen.no/no


Dialogmøter 2019 

1. oktober 

Narvik – møteplass 
Ballangen 
Tysfjord 
Hamarøy 
Evenes 
Tjeldsund 
 
2. oktober 
Bodø - møteplass 
Gildeskål 
Meløy 
Værøy 
Røst 
Rødøy 
 
3. oktober 
Fauske – møteplass 
Steigen 
Sørfold 
Saltdal 
Beiarn 
 
23. oktober 
Sortland – møteplass 
Hadsel 
Bø 
Øksnes 
Andøy 
Lødingen 
 
24. oktober 
Vestvågøy – møteplass 
Vågan 
Flakstad 
Moskenes 
 
28. oktober 
Vefsn – møteplass 
Hemnes 
Hattfjelldal 
Grane 
Rana 
 
29. oktober 
Alstahaug – møteplass 
Herøy 
Dønna 
Leirfjord 



Træna 
Nesna 
Lurøy 
 
30. oktober 
Brønnøy – møteplass 
Bindal 
Sømna 
Vevelstad 
Vega 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret  

Dato: 30. august 2019  

 
Sak: Styre-sak 46/19 
 Innstilling til bruk av Iris-fondet 

 

Enstemmig vedtak: 

Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende prosjekter / satsinger gis støtte fra Iris-fondet 
i representantskapets møte i november 2019: 
 

1. Næringsnettverket i Salten: «Kurspakken Start opp Salten» (kr. 1 125 000,- for perio-
den 2020 – 2021) 

2. Salten Regionråd: «Samferdsel i Salten» (kr. 4 000 000,- for perioden 2020 – 2022) 

3. Salten Friluftsråd: «Sykkel i Salten» (kr. 300 000,- for perioden 2019 – 2021) 

4. Fauske kommune/ Fauna: «Sjunkhatten folkehøgskole» (kr 1 000 000,- i 2020. Det 
anbefales bevilgning av ytterligere 2 mill kr. for 2021 og 2022 dersom skolen realise-
res). 

 

 

Beskrivelse av prosjekter / satsinger: 

«Kurspakken Start opp Salten» 
Start opp Salten i regi av næringsnettverket i Salten gir de som vil starte egen bedrift viktig 
etablerekompetanse som vil bedre sine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av 
egen virksomhet. Etablereropplæringen består av tre samlinger á to dager og hjelper delta-
gerne å utvikle egen forretningsplan. Det skal være tilbud om 2 kurs med 15 deltakere per 
år.  

 

«Samferdsel i Salten» 
Tre-årig samferdselsprosjekt med følgende fokus; 
Man skal gjennom et kunnskapsgrunnlag kartlegge transportbehov knyttet til gods og per-
sontransport: 
• Innhente og systematisere ei næringskartlegging som utløser samferdselsbehov 
• Innhente og systematisere framtidig næringsliv som utløser et samferdselsbehov 
• Kartlegge reisemønsteret til innbyggerne i Salten i forhold til bo-, arbeidspendling og ser-

vicefunksjon, herunder 
− Persontrafikk 
− Kollektiv 
− Privatbil 
− Gang og sykkel 
− Kartlegge flaskehalser – utbedringsbehov og behov for nye traseer 
− Kartlegge ådt; jobb, reiseliv, servise, næringstransporter (tung lett), samfunnssikkerhet 
− Kartlegge ulykkesstatistikk 
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«Sykkel i Salten» 
Salten Friluftsråd jobber i samarbeid med kommunene med tilrettelegging for gode og varier-
te sykkelopplevelser i Salten både for turister og fastboende. Etablering av sykkelruter, kob-
ling mot offentlig transport, overnatting og bespisning, utleie etc. Prosjektperiode 3 år. 
 
 
«Sjunkhatten folkehøgskole» 
Fauske kommune og Fauna jobber for realisering av en folkehøgskole i Valnesfjord som 
skal gi elevene gode arenaer for læring og utvikling, gi like muligheter til et fullverdig liv, opp-
levelse av høyere livskvalitet, forbedre helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt. Skolen 
etableres i nært samarbeid med Valnesfjord helsesportssenter, og vil bli et forbilde for uni-
versell utforming. 
 
 
 



Fra: Heidi Robertsen <Heidi.Robertsen@salten.no>
Sendt: tirsdag 17. september 2019 10.13
Til: Leif-Magne.Hjelseng@iris-salten.no
Kopi: Postmottak Bodø Kommune; 'Steigen kommune

(postmottak@steigen.kommune.no)'; post@beiarn.kommune.no; 'Saltdal
kommune (postmottak@saltdal.kommune.no)'; Meløy kommune
(postmottak@meloy.kommune.no); Gildeskål kommune
(postmottak@gildeskal.kommune.no); postmottak@rodoy.kommune.no;
Hamarøy kommune (postmottak@hamaroy.kommune.no); Sørfold
kommune (post@sorfold.kommune.no); Postmottak; Ole Petter Nybakk ;
Rolf Kåre Jensen; Geir Mikkelsen; Helge D. Akerhaugen ; Eirik André
Hopland (eirik.hopland@hamaroy.kommune.no);
Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no; 'kg@rodoy.kommune.no';
'Ronny Seljeseth (ronny.seljeseth@saltdal.kommune.no)'; Tordis Sofie
Langseth; 'Stig Holtedahl'; Kjersti Bye Pedersen

Emne: Innstilling til Iris-fondet 2019
Vedlegg: Styre-sak 4619 - Innstilling til bruk av Iris-fondet.pdf

Hei!

Vedlagt følger innstillingen til Iris-fondet fra styret i Salten Regionråd, som behandlet saken i sitt
styremøte 30. august 2019.
Representant fra regionrådet vil presentere innstillingen for representantskapet i november.

Innstillingen sendes også til alle kommunene.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Tlf.: 75 54 86 00
Mobil: 906 50887
Besøksadr.: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø

www.salten.no

file:///C:/Users/jeanette.osnes/AppData/Roaming/Acos%20AS/WebSak%20Fokus/jeanette.osnes/heidi.SALTEN/Programdata/Microsoft/Signaturer/www.salten.no


$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
I t.06.20t 9 19t533 012.1

MOTEPROTOKOLL
STYREMOTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE _

Mstedato: Tirsdag, I l. juni 2019 kl. 12.00 - 13.15

Mstested: Msterom Leivset, Scandic Fauske

Til stede: Forfall:
Styreleder Gisle Hansen, Sorfold Steigen: John Ringstad

Beiam: Marit Trones Fauske: Gry Janne Rugis
Bodo: Espen Rokkan. via telelon
Gildeskil: Bemt Moe Hansen

Hamaroy: Ingvald Sorensen

Meloy: Bjom Sleipnes
Saltdal: Stig Morten Sletteng

Varamedlemmer:
Ingen vara kunne mste for de to styremedlemmene som hadde meldt forfall.

Ovrige:
Sekretariatsleder Lars Hansen

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

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

03/19 Resnskap og irsmelding 201 8

011t9 Budsiett 2020 - Okonomiplan 2020-2023

05/19 Omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt
oppsavefelleskaP KO

06/19 Orienteringer
07 

^9
F.ventuelt

03/19 Regnskap og irsmelding 2018

Forslag til vedtak:
Regnskap 20'l 8 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Arsmelding 2018 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Vertskommunens lorhoyede andel av utgiftene for 2018 korrigeres ved beregning av

fordeling for 2019.

Regnskap og irsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Regnskap 201 8 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Arsmelding 201 8 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Vertskommunens forhoyede andel av utgiftene for 2018 korrigeres ved beregning av

fordeling for 2019.

Regnskap og arsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

04/19 Budsjett 2020 - Okonomiplan2020-2023

Forslag til vedtak:
Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette folgende budsjett for 2020. Totale utgifter for
2020 budsjetteres til kr I 535 000 og totale inntekter til kr I 535 000. De totale utgiftene finansieres

gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs

pi I stilling.

Styret vedtar videre en okonomiplan for perioden 2020'2023 med folgende totale utgifter og

inntekter:

Tekst 2020 2021 2022 2023
Totalutgift l 53s 000 I 596 000 r 660 000 I 726 000

Totalinntekt I 535 000 I 596 000 I 660 000 I 72(r 000

Deflator 4.0% 4.0% 4,0% 4.0%

)



Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette folgende budsjett for 2020. Totale utgifter for
2020 budsjetteres til kr I 535 000 og totale inntekter til kr I 535 000. De totale utgiftene finansieres
gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs

pi I stilling.

Styret vedtar videre en okonomiplan for perioden 2020-2023 med folgende totale utgifter og
inntekter:

Tekst 2020 2021 2022 2023
Totaluteift I 535 000 1 596 000 I 660 000 | 726 000
Totalinntekt I 535 000 r 596 000 I 660 000 I 726 000

Deflator 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

05/19 Omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO

Forslag til vedtak:
Saken var lagl frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslaq:
Styret stiller seg positiv til omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt
oppgavefelleskap med Nordland fylkeskommune som deltager. og ber om at utredningen
ferdigstilles til nytt styremote i august / september for endelig behandling.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret stiller seg positiv til omdanning av Salten kontro[[utvalgservice til Kommunalt
oppgavefelleskap med Nordland fylkeskommune som deltager. og ber om at utredningen
ferdigstilles tiI n]tt styremote i august / september for endelig behandling.

06/19 Orienteringer
Vedtak:

Fremlagt dokument vedrorende personvem tas til orientering.

07/19 Eventuelt

Ingen 1'tterligere saker til behandling.



Fauske, 11. juni 2019

Lars Hansen. referent.
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Årsmelding 2018 
 
Innledning 
Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av 
kommunelovens § 27. Formålet er å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
Virksomheten startet opp 1. august 2005. 
 
Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gjeldende krav til årsberetning, jfr. forskrift 
om årsregnskap og årsberetning. 
 
 
Styre 
Styret består av 1 representant fra hver kommune, valgt av kommunestyret i den respektive 
kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt følgende sammensetning i 2018: 
 
Kommune  Representant    Funksjon         | 
Beiarn   Marit Trones    Styremedlem 
Bodø   Espen Rokkan    Styremedlem 
Fauske   Gry Janne Rugås   Styrets nestleder 
Gildeskål  Tore Laugsand   Styremedlem 
Hamarøy  Ingvald Sørensen   Styremedlem 
Meløy   Bjørn Sleipnes   Styremedlem 
Saltdal   Stig Morten Sletteng   Styremedlem 
Steigen  John Ringstad    Medlem arbeidsutvalg 
Sørfold  Gisle Hansen    Styreleder 
 
Verv i virksomheten godtgjøres som følger i 2018: Styreleder kr 12 000, Nestleder og medlem 
av arbeidsutvalg kr 6 000, Øvrige styremedlemmer kr 1 200 per år. Møtegodtgjørelse kr 1 200 
per møte. Styret skal i henhold til vedtektene foreta en gjennomgang av godtgjørelser for verv 
en gang i hver valgperiode. Denne vurderingen ble sist gjennomført i styrets møte i juni 2018. 
Nye satser for verv er vedtatt med virkning fra og med 1.1.2019.   
 
 
Styrets aktivitet 
Styret har hatt tre møter i 2018. I møte 11. juni behandlet styret årsregnskap og årsmelding for 
2017, budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. I møte 25. september behandlet styret 
en henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å slutte seg til Salten kontrollutvalgservice. 
Utredning av dette spørsmålet startet opp høsten 2018.  
 
 
Ansatte 
Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som sekretariatsleder i 2018. Lønn for 
sekretariatsleder utgjør kr 825 000 per år. Det er inngått en samarbeidsavtale med Nordland 
fylkeskommunes sekretariat, for utveksling av tjenester ved korttidsfravær i de to 
sekretariatene, men avtalen var ikke benyttet i 2018.  
 
 
 



 
 
Kontorlokaler / arbeidsmiljø  
Kontorsted for sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg på Inndyr.  
 
Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og det er et godt samarbeid mellom sekretariat og 
kontrollutvalg. Det foreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljøet.  
Sykefraværet i virksomheten var 0,4 % i 2018, hvilket er en nedgang fra 0,8 % i 2017. 

 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
 
 
Aktivitet 
I 2018 ble det gjennomført 32 møter i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 2017 var 
tilsvarende tall 39. Fordelingen mellom kommunene var som følger i 2018:  
 
Kommune  Antall  
   møter 
Beiarn 2 
Bodø 6 
Fauske 5 
Gildeskål 4 
Hamarøy 2 
Meløy 4 
Saltdal 3 
Steigen 3 
Sørfold 3 
 
Ut over aktivitet i deltagerkommunene, er det etter avtale levert tjenester til Rødøy 
kontrollutvalg som har hatt 4 møter i 2018. 2018 er første år av en 2-årig avtale om leveranse 
av tjeneste til Rødøy kommunes kontrollutvalg. Rødøy har opsjon på forlengelse av avtalen 
med 1 + 1 år. Inntekt fra dette tjenestesalget utgjorde kr 84 000 i 2018. 
 
 
Tiltak for utvikling og økt kompetanse 
Det ble ikke gjennomført fagsamling for kontrollutvalg høsten 2018. Dette ut fra styrevedtak 
om at fagsamlinger gjennomføres i år 1-3 i kommunevalgperioden. 
  
Sekretariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund. De bidrar med råd og 
veiledning, i tillegg til arenaer for utvikling av nettverk og kompetanse. Daglig leder og 
styreleder har deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse. 
 
Regnskap 
Samlede utgifter utgjør kr 1 444 304. Dette inkluderer avsetning kr 100 000 til bundet fond. 
Salten kontrollutvalgservice hadde i 2017 søkt og fått innvilget tilskudd fra KS med kr 
50 000. Tilskudd ble utbetalt og ført som inntekt i regnskapet i 2018 med kr 100 000. (2017: 1 
287 901, 2016: kr 1 209 676, 2015: kr 1 226 602). Opprinnelig budsjett vedtatt i mai 2017 var kr 
1 420 000. Regulert budsjett kr 1 440 000. (2017: kr 1 365 000, 2016: kr 1 313 000, 2015: kr 
1 263 000).  
 



Samlede inntekter utgjør kr 1 321 940 (2017: kr 1 140 174, 2016: kr 1 154 304, 2015: kr 
1 095 072) og består i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom 
vertskommunens andel som tilsvarer differansen mellom utgifter og inntekter. I tillegg 
overføringer fra andre (tilskudd fra KS) med kr 100 000. Vertskommunens andel for 2018 er 
høyere enn vedtektsfestet fordeling av utgifter, og dette reguleres ved beregning av fordeling 
for 2019.   
 
Oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgiftsfordelingen 
kommunene imellom er gjennomført i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette.   
 
 
 
 
 
Likestilling  
Styret har i 2018 bestått av 2 kvinne og 7 menn (22 % hhv 78%) 
 
Arbeidsutvalget har bestått av 1 kvinne og 2 menn (33 % hhv 67 %) 
 
Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 % hhv 50 %) 
 
Virksomhetens eneste ansatte er mann (100 %) 
  
Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak for å fremme likestilling etter formålet i 
diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  
 
 
Fauske 11. juni 2019 
  
 
 
Gisle Hansen (s) 
Styrets leder 
Salten kontrollutvalgsservice 



b)I:/ HA 1 Politisk virksomhet

1 GILDESKAL KOMMUNE (2019) - Ar/Periode 2018 1 - 12

Ansvar:'1055 Salten Kontrollutvalg8ervice
Funkslon: 'll0 Kontroll og revision

101OO FAST LgNN
1O5OO ANNEN LSNN OG TR, PL. GODTGJ.
10501 HONORARER
1O8OO GOOTGJORELSE FOR FOLKEVALGTE
10810 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT
1 

'OOO 

KONTORMATERIELL
1 1151 BEVERTN. V/MOTER, KURS O.L.- ikke momskomp.be
11203 IKKE OPPG,PL UTG, REISER (HOTELL)

1 13m Post, banktjenester, telefon, inlernelt/bredband
11302 TELEFON/FAX
1 15OO OPPL,/ERING/KURS
,I1604 OPPG.PL - REISE/KOST
1 1650 ANDRE OPPG,PL.GOOTGJORELSER
11705 IKKE OPPG.PL, - UTGIFTER/UTLEGG - REISE
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN
11950 AVGIFTER, GEBYRER. LISENSER O,L.
,I27oO ANDRE TJENESTER (SOM INNGAR I EGENPROOUK
14290 MERVEROIAVGIFT SOM GIR RETT IIL MOMSKOMP,
15500 AVSETNING TIL BUNONE FOND

Sum utgifter

17500 REFUSJON FRA KOMMUNER
18900 OVERFORINGER FRA ANDRE (PRIVATE)

Sum inntekter

Sum tunksjon: I l0 xonttoll 09 r€visjon

Sum ansvar: 1055 Salten Kontrollutvalg3ervice

TOTALT

Regn3kap
2018

ao1.230.77
8 371,40

30.000,00
26.400.00
25.938,19

136.328,64
52.672.39
7.644.40
4.422.OO

892,86
27.',179,OO

7 .810,26
23.225,OO
59.006,10

-240.50
8.A42.87

80.884.86
'14.959,00

19.425.00
9.312,33

100.000,00
1.1/,4.304,57

-1 221.940,00
- 100.000.00

.r.321.940,00

122.364,57

122.361,57

122.364,57

't5 05.2019

Buds(ond) %-
2018 forbruk

809.000,00 99,0
0,00 0,0

57.000,00 52,6
0,00 0.0

29.000,00 89,4
119.000,00 114,6
53.000,00 99,4

0.00 0,0
0,00 0,0
0,00 0,0

27.000,00 100.7
0.00 0.0

42.000,00 55,3
59.000,00 100,0

0,00 0,0
0,00 0,0

80.000,00 101,1
't5.000,00 99,7
30.000,00 64,8
20.000,m 46,6

100.000,00 100,0
1.'140.000,00 100,3

-1.200.000,00 'r01,8

-100.000,00 100,0
-1.300.000,00 r0r,7

140.000,00 47,4

140.000,00 87,4

140.000,00 87,4



Fra: Lars Hansen <lars.hansen@salten.no> 
Sendt: fredag 21. juni 2019 14:09 
Til: post@sorfold.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; 

Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; 
postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no 

Kopi: Ordfører Fauske; sigurd.stormo@meloy.kommune.no; 
jfs@hamaroy.kommune.no; asle.schroder@steigen.kommune.no; 
Rune Berg; Monika Sande; Ida Maria Pinnerød; 
ordforer@sorfold.kommune.no; pedpet@gildeskal.kommune.no 

Emne: Salten kontrollutvalgservice. Årsmelding 2018, Protokoll styremøte 
11062019 

Vedlegg: Salten kontrollutvalgservice Protokoll styremøte 11062019.pdf; 
Salten kontrollutvalgservice Årsmelding 2018.pdf 

 
Hei!  

 

Vedlagt oversendes til deltagerkommunene Årsmelding for 2018, og Protokoll fra styremøte 11. juni 
2019. 

 
Hilsen Lars 

 

Med vennlig hilsen 

Lars Hansen 

Sekretariatsleder 

Salten kontrollutvalgservice 

Adresse: Postboks 54, 8138 Inndyr 

Telefon:  470 37 452 

Hjemmeside: www.sekretariatet.no 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 5. – 6. juni 2019  
 
Sak: SR-sak 23/19 
 Videre arbeid i sak om AFT- og VTA-bedrifter i Salten  

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd tar innspillet fra Rødøy kommune til etterretning. 

2. Salten Regionråd oppfordrer kommunene til å følge opp saken videre mot bedriftene. 

3. Saken avsluttes fra Salten Regionråd sin side. 
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SR-SAK 23/19  VIDERE ARBEID I SAK OM AFT- OG VTA-
BEDRIFTER I SALTEN 

 

Innledning 
Dette er en oppfølging av SR-sak 09/19 hvor følgende enstemmige vedtak ble gjort: 
 

1. Salten Regionråd tar innspillene fra bedriftene til etterretning. 

2. Rapporten og innspillene fra bedriftene oversendes til kommunene (eierne) for 
innspill. 

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

 
Følgende bedrifter har sendt innspill til saken: 

- Bopro AS 
- Gildeskål Vekst AS 
- Meløy Arbeidstreningssenter AS 
- Steigen Vekst AS 
- Vev-Al-Plast  

 
Følgende kommuner har sendt innspill til saken: 

- Rødøy kommune 
 
Innspillene følger vedlagt. 
 
Bakgrunn 
Med bakgrunn i omleggingen av den statlige arbeidsmarkedspolitikken som har gitt 
økonomiske utslag og andre utfordringer for AFT- og VTA-bedriftene i Salten, tok 
rådmannsgruppa i juni 2017 et initiativ gjennom brev til ordførerne i Salten, hvor de foreslo å 
nedsette en interkommunal arbeidsgruppe som kan vurdere situasjonen og utrede mulig 
framtidige løsninger for virksomhetene.  Dette medførte at det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
med representanter fra virksomhetene og kommunene. Wenche Skarheim, varaordfører i 
Saltdal kommune, ledet arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppen la frem sin anbefaling til videre arbeid i regionrådets møte den 31. mai 2018. 
Arbeidsgruppen hadde følgende mandat; 

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

i. Utvikling ift konkurranseutsetting av disse tiltakene 

ii. Endringer i NAV-systemet 

iii. Rammebetingelser for AFT- og VTA-bedrifter 

iv. Utfordringer ift organisering 
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v. Utvikling av bedriftene 

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

3. Skissere tiltak for regional samhandling. Herunder: 

i. Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

ii. Samordna opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

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

1. Kompetanseutvikling  

2. Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 
 

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

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

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

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

 
 
Beskrivelse 
Arbeidsgruppen gav følgende anbefalinger til regionrådet;  
 
Forslag til regional samhandling: 
 
Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

1) Regionrådet bør diskutere hvordan man kan jobbe politisk for å påvirke at 
rammebetingelsene for AFT- og VTA-bedrifter bidrar til en bærekraftig utvikling av 
bedriftene 

 
Samordnet opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

2) Det må innledes en dialog mellom bedriftene, kommunene som eiere og NAV 
Nordland, for å avklare forventingene dem i mellom. Ut fra dette kan man bidra til å 
forbedre samarbeidet mellom NAV og bedriftene, og finne løsninger for bedre 
kommunikasjon, som igjen kan kommuniseres opp mot statlige myndigheter. 

3) Det bør innledes en dialog om hvordan man kan følge opp ungdom i et mer helhetlig 
perspektiv. Dette er en brukergruppe som krever en mer helhetlig oppfølging, som 
går på elementære ting som mat, søvn, sosialt samvær og innarbeidelse av normal 
døgnrytme. For at denne gruppen skal lykkes i arbeidslivet kreves det en samtidighet 
i oppfølging både på arbeidsplassen og før/etter jobb. 
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Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av lokal arbeidsmarkeds- og 
velferdsproduksjon, herunder muligheter i forhold til; 
 

1) Kompetanseutvikling  
a. Formalisere et samarbeid omkring godkjennings- og sertifiseringsprosesser i 

bedriftene. Gjerne i et tett samarbeid med NAV. 
b. Formalisere et samarbeid omkring attføringskompetanse – der en på en bedre 

måte kan utnytte kompetansen bedriftene seg i mellom i Salten. 
c. Samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor 

i. attføringskompetanse 
ii. forretningskompetanse 
iii. ledelseskompetanse  

 
2) Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 

a. Det anbefales å utrede etablering av et felles administrasjonsselskap i Salten 
for AFT- og VTA-bedrifter, herunder  

i. en felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem, 
regnskapssystem og IT-system.  

ii. forslag til organisering og finansiering av et slikt selskap, samt valg av 
selskapsmodell, må være en del av utredningen. 

b. Det anbefales at kommuner med egne vekstbedrifter engasjerer seg i 
prosjektet «Inkluderende kommune» som gjennomføres i regi av 
arbeidsgiverorganisasjonen ASVL på landsbasis. Prosjektet er fremtidsrettet 
og kan bidra til å øke samhandlingen mellom VTA-bedrift og kommune. 

 
 
Oppsummering av tilbakemeldinger fra bedrifter 
Følgende bedrifter har sendt innspill til saken: 

- Bopro AS 
- Gildeskål Vekst AS 
- Meløy Arbeidstreningssenter AS 
- Steigen Vekst AS 
- Vev-Al-Plast 

 
 
Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 
 
Bopro mener: 
«Når det gjelder påvirkning av statlige myndigheter i viktige arbeidspolitiske saker, vil våre 
arbeidsgiverorganisasjoner, ASVL og Arbeid og Inkludering, være de naturlige og riktige 
instanser til å utføre dette påvirkningsarbeidet. Organisasjonene kjenner sine 
medlemsbedrifter, er dyktige på fag og strategi, og nyter stor respekt hos statlige 
myndigheter. Begge har vist evne og vilje til samarbeid når det gjelder saker som angår 
begge organisasjonene.» 
 
Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst har ikke kommet med 
eksplisitte tilbakemeldinger på dette punktet. 
 
Samordnet opptreden overfor NAV Nordland 
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Bopro mener: 
«Bopro har i alle år hatt en god dialog med NA lokalt. Når det gjelder forholdet til NAV 
Nordland har vekstbedriftene i Nordland etter hvert utviklet en dialog som en mener er nyttig 
for begge parter. Denne kontakten mener en blir godt ivaretatt gjennom de fellesmøter og 
den kontakt vekstbedriftene har med etaten. 
 
Når det gjelder oppfølging av tiltaksdeltakerne i et mer helhetlig perspektiv, er dette et viktig 
fokusområde. I Bopro søkes dette løst gjennom dialog rundt den enkelte og opp mot 
hjelpeapparatet, pårørende osv.» 
 
Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst har ikke kommet med 
eksplisitte tilbakemeldinger på dette punktet. 
 
Kompetanseutvikling 
 
Bopro mener: 
«Bopro samarbeider gjerne med NAV og med andre bedrifter i Salten for å dele våre 
erfaringer med sertifiseringsprosessen innenfor kvalitetsnormen ISO 9001. Også innenfor 
området kompetanseutvikling er Bopro positiv til samarbeid med andre når dette vurderes 
som hensiktsmessig.» 
 
Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst stiller seg positiv til 
samarbeid bedriftene seg imellom. Med god dialog mellom bedriftene vil det alltid være mulig 
å finne samarbeidsformer. Eksempel på samarbeid er blant annet at Meløy 
Arbeidstreningssenter leier ut attføringskompetanse til Gildeskål Vekst, og at Steigen Vekst 
leier ut en personal- og attføringskonsulent til Hamarøy Vekst. 
 
Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 
 
Bopro mener: 
«Bopro vil anbefale at kommunene ivaretar sitt lokale eierskap gjennom en mer bevisst 
inkludering av arbeidsmarkedsbedriftene i forhold til kjøp av varer og tjenester. 
 
Bopro mener også at det er viktig og riktig at de små bedriftene får muligheter til å utvikle seg 
i forhold til sitt lokale miljø. Vedrørende bedriftenes behov for tilegning av kompetanse, vil 
Bopro anbefale samarbeidsmodellen i stedet for å satse på et sentralisert 
administrasjonsselskap. Utvikling av samarbeidsformer der det åpnes for kjøp av tjenester 
hos hverandre, kan være en bedre løsning.» 
 
Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst ønsker ingen sentralisering 
av administrativt arbeid tillagt et sentralisert administrasjonsselskap. Viktigheten av lokal 
forvaltning og lokal verdiskaping rundt den enkelte VTA-ansatte er tungtveiende, og 
understrekes som svært viktig. 
 
Alle fire bedriftene deltar i prosjektet «Inkluderende kommune» og har god erfaring med 
dette. Bedriftene understreker viktigheten av dialog med egen kommune om mulige 
fremtidige arbeidsoppgaver som selskapene kan utføre for kommunene som eiere. 
Gildeskål Vekst, Meløy Arbeidstreningssenter og Steigen Vekst presiserer i sine 
tilbakemeldinger at det ligger store forskjeller i en Arbeids- og inkluderingsbedrift vs en 
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Vekstbedrift. Hovedforskjellen er at vekstbedriftene primært jobber med tiltakene VTA og 
AFT som ikke er anbudsutsatte tiltak, mens målet for inkluderingsbedriftene er å vinne flest 
mulig anbud og på den måten være store slagkraftige bedrifter. 
 
 
Oppsummering og tilbakemelding fra kommunen(e): 
Følgende kommune(r) har sendt innspill til saken: 

- Rødøy kommune 
 
Rødøy kommune støtter arbeidsgruppens anbefalinger og ber: 

- regionrådet diskutere hvordan man kan jobbe politisk for å påvirke at 
rammebetingelsene for AFT- og VTA-bedrifter bidrar til en bærekraftig utvikling av 
bedriftene 

- at det innledes en dialog mellom bedriftene, kommunene som eiere og NAV Nordland 
for å avklare forventningene dem i mellom 

- at det innledes en dialog om hvordan man kan følge opp ungdom i et mer helhetlig 
perspektiv 

- å formalisere et samarbeid omkring godkjennings- og sertifiseringsprosesser i 
bedriftene, gjerne i tett samarbeid med NAV 

- å formalisere et samarbeid omkring attføringskompetanse – der man på en bedre 
måte kan utnytte kompetansen bedriftene i mellom, herunder 

o å samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor 
attføringskompetanse, forretningskompetanse og ledelseskompetanse 

- å utrede etablering av et felles administrasjonsselskap i Salten for AFT- og VTA-
bedrifter, herunder felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem, 
regnskapssystem og IT-system. Forslag til organisering og finansiering av et slikt 
selskap, samt valg av selskapsmodell, må være en del av utredningen 

 
 
Vurdering 
Arbeidsgruppen la i mai 2018 fram en rapport med sin anbefaling for videre arbeid for AFT- 
og VTA-bedriftene i Salten. I rapporten gis det konkrete anbefalinger innenfor ulike områder 
som i dag er utfordrende for AFT- og VTA-bedriftene, og som igjen gir utfordringer til 
kommunene som eiere av disse bedriftene.  
 
Rapporten har nå vært på innspillsrunde hos AFT- og VTA-bedriftene, og 5 av 11 bedrifter 
har gitt tilbakemelding på rapporten. Innspillene / tilbakemeldingene er oppsummert i saken 
og følger også vedlagt. 
 
Rapporten har også vært på innspillsrunde hos kommunene, og Rødøy kommune har gitt 
tilbakemelding på rapporten. 
 
Innspillene fra bedriftene kan oppsummeres i følgende punkter: 

- Arbeidsgiverorganisasjonene ASVL og Arbeid og Inkludering spiller en svært sentral 
rolle i påvirkningsarbeid opp mot sentrale myndigheter. Organisasjonene kjenner sine 
medlemsbedrifter, er dyktige på fag og strategi, og nyter stor respekt hos statlige 
myndigheter. 
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- Dialogen mellom vekstbedriftene og NAV lokalt er god. Når det gjelder forholdet til 
NAV Nordland har vekstbedriftene i Nordland etter hvert utviklet en dialog som er 
nyttig for begge parter. 

- Bedriftene har fokus på oppfølging av tiltaksdeltakerne i et helhetlig perspektiv 
gjennom dialog rundt den enkelte deltaker og opp mot hjelpeapparatet, pårørende 
osv. 

- Vekstbedriftene er positive til samarbeid bedriftene i mellom og omkring 
kompetanseutvikling. Eksempel på dette er blant annet at Meløy 
Arbeidstreningssenter leier ut attføringskompetanse til Gildeskål Vekst, og at Steigen 
Vekst leier ut en personal- og attføringskonsulent til Hamarøy Vekst. 

- Ingen av bedriftene ønsker et sentralisert administrasjonsselskap, men heller at man 
utvikler samarbeidsformer der det åpnes for kjøp av tjenester hos hverandre. 
Viktigheten av lokal forvaltning og lokal verdiskaping understrekes. 

- Alle fire bedriftene deltar i prosjektet «Inkluderende kommune og har svært god 
erfaring med dette. Bedriftene understreker viktigheten av dialog med egen kommune 
om mulig fremtidige arbeidsoppgaver som selskapene kan utføre for kommunene 
som eiere. 

 
Innspillene fra Rødøy kommune kan oppsummeres i følgende punkter: 
 
Rødøy kommune støtter arbeidsgruppens anbefalinger og ber: 

- regionrådet diskutere hvordan man kan jobbe politisk for å påvirke at 
rammebetingelsene for AFT- og VTA-bedrifter bidrar til en bærekraftig utvikling av 
bedriftene 

- at det innledes en dialog mellom bedriftene, kommunene som eiere og NAV Nordland 
for å avklare forventningene dem i mellom 

- at det innledes en dialog om hvordan man kan følge opp ungdom i et mer helhetlig 
perspektiv 

- å formalisere et samarbeid omkring godkjennings- og sertifiseringsprosesser i 
bedriftene, gjerne i tett samarbeid med NAV 

- å formalisere et samarbeid omkring attføringskompetanse – der man på en bedre 
måte kan utnytte kompetansen bedriftene i mellom, herunder 

o å samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor 
attføringskompetanse, forretningskompetanse og ledelseskompetanse 

- å utrede etablering av et felles administrasjonsselskap i Salten for AFT- og VTA-
bedrifter, herunder felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem, 
regnskapssystem og IT-system. Forslag til organisering og finansiering av et slikt 
selskap, samt valg av selskapsmodell, må være en del av utredningen 

 
 
Styrets behandling 
Styret behandlet saken i møte 16. mai 2019 under Styre-sak 40/19 og legger den frem for 
regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 

1. Salten Regionråd tar innspillet fra Rødøy kommune til etterretning. 

2. Salten Regionråd oppfordrer kommunene til å følge opp saken videre mot bedriftene. 

3. Saken avsluttes fra Salten Regionråd sin side. 

 

 
Bodø, den 12.06.19 
 
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder   
 
 
Vedlegg: 
Rapport med anbefalinger 
Innspill fra AFT- og VTA-bedrifter 
Innspill fra Rødøy kommune 



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

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Rødøy  Saltdal    Steigen    Sørfold 

Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 

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

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

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

i. Utvikling ift konkurranseutsetting av disse tiltakene 

ii. Endringer i NAV-systemet 

iii. Rammebetingelser for AFT- og VTA-bedrifter 

iv. Utfordringer ift organisering 

v. Utvikling av bedriftene 

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

3. Skissere tiltak for regional samhandling. Herunder: 

i. Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

ii. Samordna opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

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

1. Kompetanseutvikling  

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

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

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

lokalkunnskap – høy kompetanse på lokal 
tilrettelegging 

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

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

tjenestene  
- Godt samarbeid mellom bedriftene og NAV lokalt 

og NAV Nordland 
 
 

SVAKHETER 
- Bedriftskultur – gått fra en forvaltningskultur til 

forretningskultur 
- Ledelsesutfordringer – de er ikke vant til 

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

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

tung bedriftsintern prosess 
- Sårbare ift forretningsområdene (produserer gjerne 

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

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

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

MULIGHETER 
- Muligheter for omstilling, men må bli enige med 

NAV om en omstillingsperiode 
- Avtaler med NAV; 

o NAV må rydde i hvordan avtalene 
forvaltes  

o Intensjonsavtalene må tydeliggjøres – 
defineres bedre 

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

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

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

produksjonsavdelinger 
o Samarbeid om merkantile oppgaver, 

revisjon etc. 
- Muligheter for produksjon av nye 

produkter/tjenester 
- Styrke kjernekompetansen opp mot 

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

nasjonalt nivå 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ordinært ansatte i til 
sammen 280 % stilling. 

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

Bodø Industri AS Godkjent AFT pr. 
01.09.2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Hamarøy 
kommune 100 %. 

Meløy 
Arbeidstreningssenter AS 

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

10 ansatte.  
Administrasjonsavdelingen 
betår av daglig leder og 
kontorleder. 

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Meløy 
kommune 100 %. 

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

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

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

6,5 stillinger i adm og ledelse 
+ 1 lærekandidat 

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

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

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

Aksjeselskap. 
Aksjonærer: Steigen 
kommune 100 %.  

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

18 ansatte og 48,5 
tiltaksansatte 

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

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

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

 
 

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

Anbefaling 

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

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

bedriftene. 

 

Anbefaling 

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

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

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

som igjen kan kommuniseres opp mot statlige myndigheter. 

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

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

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

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

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

arbeidsmarkeds- og velferdsproduksjon, herunder muligheter i forhold til; 
 

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

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

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

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

 

 
 

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

Anbefaling 

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

Gjerne i et tett samarbeid med NAV. 

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

utnytte kompetansen bedriftene i mellom i Salten. 

-  Samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor  

-   attføringskompetanse  

-  forretningskompetanse 

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

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

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

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

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

Anbefaling 

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

bedrifter, herunder felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem, 

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

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

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

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

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

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

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

etter dette presentere våre  innspill  til rapporten.

Innledning

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

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

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

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

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

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

kjent med mange av de utfordringer som rapporten belyser.

Rammebetingelser  —  politisk påvirkningsarbeid

Vekstbedriftene er  tilknyttet  arbeidsgiverorganisasjonen ASVL som har en god dialog med

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

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

organisasjonen Arbeid og Inkludering.

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

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

politiske saker.

Bogro mener:

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

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

instanser til utføre dette påvirkningsarbeid. Organisasjonene kjenner sine medlemsbedrifter,

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

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



Samordnet  opptreden overfor staten v/NAV Nordland

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

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

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

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

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

på disse møtene. Dette har vært  nyttig.

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

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

ulike typer tjenester. Vår bedrift samarbeider  i  denne sammenheng med miljøtjeneste,
oppfølgingstjeneste, foreldre  /  pårørende osv. om spørsmål relatert  til  hver enkelts behov.

Bogro mener:

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

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

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

den kontakt vekstbedriftene har med etaten.

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

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

apparatet, pårørende osv.

Kompetanseutvikiing

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

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

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

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

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

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

gjennomføring av kurstilbud skreddersydd for sine medlemsbedrifter innenfor ulike

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

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

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

områdene som er skissert  i  rapporten.

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

vurdere å samarbeide nærmere med den stedlige attføringsbedriften  i  forhold  til  oppfølging
og veiledning av tiltaksansatte utplassert  i  eksterne bedrifter (dersom det skulle vise seg å  bli
et økende behov for dette). En kan også vurdere samarbeid om tjenester/kompetanse som

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

Bogro mener:

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

med  sertlfiseringsprosessen innenfor kvalitetsnormen  ISO  9001.

2



Også innenfor området kompetanseutvik/ing er vår bedrift positiv til samarbeid med  andre

når dette vurderes som hensiktsmessig.

Organisatoriske grep, samhandling mellom  bedriftene

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

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

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

etablering.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viktig at eierkommunene samhandler med arbeidsmarkedsbedriftene i forhold til kjøp av

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

og har inkludert bedriftene i sine innkjøpsstrategier.

Bopro mener:

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

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

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

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

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

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

kan være en bedre løsning.

:  Bopro AS

Wä ”ent 0 nsen

Adm. direktør
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Styret  i  Gildeskål Vekst AS har «i styremøte  13.11.2018  gjennomgått

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

Vi har følgende kommentar til rapporten.

Gildeskål Vekst AS en bedrift for yrkeshemmede med hovedvekt på varig tilrettelagt
arbeid VTA, for Gildeskål kommune og NAV.

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

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

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

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

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

leier Gildeskål Vekst AS attføringskompetanse fra Meløy Arbeidstreningssenter AS. Dette

er ett resultat av god dialog og samarbeidsform.

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

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

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

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

Trygghet, Respekt og Helhetlig menneskesyn. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å gi
våre VTA ansatte trygge, gode og forutsigbare dager. På et slikt grunnlag skapes
trygghet og livsglede noe som kan føre til økt utvikling og mestring. Arbeids og

inkluderingsbedriftene har som mål og vinne flest mulig anbud, noe som igjen kan føre til
usikkerhet og ubalanse for våre tiltaksansatte.

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

tyre iGiideskål Vekst AS ,fl =.

. I X

o Rog an ørn Magne Pedersen Torbjørg *ä-
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Styret i Meløy Arbeidstreningssenter har følgende uttalelser til rapporten—
Felles gode løsninger for AFT— og VTA bedrifter.

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

For Meløy Arbeidstreningssenter AS som primært er en bedrift for yrkeshemmede med
hovedvekt på varig tilrettelagt arbeid VTA, så ønskes det ingen sentralisering av
administrativt arbeid tillagt et sentralisert administrasjonsselskåp. l henhold til Torstein
Fosvolds innlegg i møtet  i  Kobbelv så vil dette ødelegge den lokale forvaltningen av slike
selskap som har som hovedmål å tilby varig tilrettelagt arbeid. Viktigheten av lokal
forvaltning og lokal verdiskapning rundt den enkelte VTA-ansatte er tungtveiende.

l  Meløy jobbes det godt med det landsomfattende prosjektet «Inkluderende kommune»,
hvor det nå gjøres en gjennomgang og analyser av mulige fremtidige arbeidsoppgaver
som selskapet kan utføre for eieren. Det forventes at utfallet av dette arbeidet skal
innebære at selskapet skal få kontrakter på gode arbeidsområder tilpasset bedriftens
målgruppe. Meløys politikere tilslutter seg styrets beslutning i  denne saken.

Når det gjelder øvrig samarbeid mellom kommunene og deres bedrifter så stiller styret
seg positiv til dette. Med god dialog mellom bedriftene så vil det alltid vær mulig å finne
samarbeidsformer. Eksempelvis så leier nå Meløy Arbeidstreningssenter ut
attføringskompetanse til Gildeskål Vekst.

Styret  i  Meløy Arbeidstreningssenter ønsker avslutningsvis å presisere at det ligger store
forskjeller  i  en Arbeids og inkluderingsbedrift kontra en Vekst bedrift. Hovedforskjellen er
at Vekstbedriftene primært jobber med tiltakene VTA og AFT som ikke er anbudsutsatte
tiltak. Dette ble poengtert  i  Kobbelv av Direktør  i  Arbeids og inkluderingsbedriftene
Kenneth Stien om at målet for inkluderingsbedriftene er å vinne flest mulig anbud og på
den måten være store slagkraftige bedrifter.
Dette finner ikke styret i Meløy Arbeidstreningssenter forenelig med drift av lokale
vekstbedrifter.
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Steigen Vekst as 
Furulund, 8283 Leinesfjord 
 
Vi gir mennesker muligheter 
og skaper verdier i lokalsamfunnet….. 
 
 

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

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

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

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

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

driftsoppgaver. Bakgrunnen for det er følgende.

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

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

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

bedriftene som har mest likeartede strukturer.

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

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

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

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

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

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

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

kunder over hele verden.

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

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

jevnlig med søskenbedriftene i regionen.

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

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

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

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

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

som spiller inn?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F rstvret ,

ft ,.)- J KJ" %

Terj ' Stabæk

styreleder

Post- og besøksadresse: Tlf: 75 69 40 20

Vev-Al-Plast AS post@vap.no
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Utskrift  av møteprotokoll

for  Rødøy kommunestyre  i  møte onsdag den  09.04.2019  på  Rødøy rådhus

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak  012/2019:  RAPPORT - FELLES  GODE  LØSNINGER  FOR AFT- OG VTA—BEDRIFTER l SALTEN:

HØRING

Jf. saksutredning 02019

Formannskapets innstilling:

Rødøy kommune tar rapporten Felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter  i  Salten

til etterretning, og støtter arbeidsgruppens anbefalinger:

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

rammebetingelsene for arbeidsmarkeds- og vekstbedrifter bidrar til en bærekraftig

utvikling av bedriftene.

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

Nordland for å avklare forventningene dem imellom. Ut fra dette kan man bidra til å

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

kommunikasjon, som igjen kan kommuniseres opp mot statlige myndigheter.

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

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

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

døgnrytme. For at denne gruppen skal lykkes i arbeidslivet kreves det en samtidighet  i
oppfølging både på arbeidsplassen og før/etter jobb.

Formalisere et samarbeid omkring godkjennings- og sertifiseringsprosesser  i

bedriftene. Gjerne i tett samarbeid med NAV.

Formalisere et samarbeid omkring attføringskompetanse — der en på en bedre måte

kan utnytte kompetansen bedriftene imellom iSaIten.

Samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor

attføringskompetanse

forretningskompetanse
ledelseskompetanse

Det anbefales å utrede etablering av et felles administrasjonsselskap i  Salten for AFT—

og VTA—bedrifter, herunder felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem,

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

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

Rødøy kommune engasjerer seg i  prosjektet «Inkluderende kommune» som

gjennomførers  i  regi av arbeidsgiverorganisasjonen ASVL på landsbasis. Prosjektet er

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

eierkommune.



Utskrift av  møteprotokoll

for  Rødøy kommunestyre i møte  onsdag den 09.04.2019 på Rødøy rådhus

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Vedtak:

Som  innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret  den 9.4.2019

607/7Lt {£2e [(;/155

Sonny Telnes Krogh



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: onsdag 12. juni 2019 10:36
Til: Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål

kommune; Hamarøy kommune; Meløy kommune; Rødøy kommune;
Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune

Kopi: Heidi Robertsen; Adelheid Kristiansen; Eirik Andre Hopland; Geir
Mikkelsen; Helge D. Akerhaugen; Kitt Grønningsæter; Ole Petter Nybakk
(ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no)

(ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no)
(ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no); Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth;
Stig Holtedahl; Tordis S. Langseth

Emne: SR-sak 23/19 - Videre arbeid i sak om AFT-og VTA-bedrifter i Salten
Vedlegg: SR-sak 2319 - Vedtak - Videre arbeid i sak om AFT-og VTA-bedrifter i

Salten .pdf; SR-sak 2319 - Videre arbeid i sak om AFT-og VTA-
bedrifter.pdf; SR-sak 2319 - Vedlegg - Rapport_endelig_AFT_VTA.pdf; SR-
sak 2319 - Vedlegg - innspill fra bedriftene.pdf; SR-sak 2319 - Vedlegg -
Særutskrift_rødøy_kommune.pdf

Til kommunene,

Videre arbeid i sak om AFT-og VTA-bedrifter i Salten

Salten Regionråd har i sitt møte den 5. juni 2019 behandlet overnevnte sak. Vedlagt følger
særutskrift av vedtak og saksframlegg.

Saken avsluttes nå fra Salten Regionråd sin side.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Tlf: +47 75 54 86 00
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no

mailto:Kjersti.bye.pedersen@salten.no
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Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Rødøy  Saltdal    Steigen    Sørfold 

Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 
 
Helse- og omsorgsdept. v/ helseminister Bent Høie 

  

 

 

  Bodø, 17. juni 2019 

 

Salten Regionråd – Uttalelse vedrørende lovfestet responstid 
for ambulanse  

Salten Regionråd har i sitt møte den 5. - 6. juni 2019 vedtatt en uttalelse vedrørende lovfestet 
responstid for ambulanse. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

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

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

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

 

(Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur) 
 
 
Kopi: 
Stortingets Helse- og omsorgskomite 
Helse Nord 
Fylkesmannen i Nordland 
Nordland fylkeskommune  
LHL 
Ambulanseforbundet Delta 
Kommunene i Salten Regionråd 
 
 
 
Arkiv: SR/2019 
Dokument: br190617 følgebrev - uttalelse vedrørende lovfestet responstid for ambulanse 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 5. – 6. juni 2019  
 
Sak: SR-sak 22/19b 
 Vedrørende lovfestet responstid for ambulanse  

Enstemmig vedtak: 

På vegne av Salten Regionråd ved kommunene i Salten oversendes et krav om lovfesting av 
responstid for ambulanse. 

De nasjonale anbefalingene for responstid sier at 90% av ambulansene i tettbygde strøk bør 
være fremme innen 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrente strøk. 

Realiteten er annerledes for mange kommuner i Nord-Norge, og det innebærer at det ikke er 
tilstrekkelig med en anbefalt responstid for ambulansen for å ivareta lokal trygghet. 

LHL og Ambulanseforbundet Delta har med utgangspunkt i helseforetakenes egne tall, samt 
informasjon fra helsedirektoratet, utarbeidet et responstidsbarometer for til sammen 86 
norske kommuner, kun 9 av disse kommunene er innenfor anbefalt responstid. 

Salten Regionråd er enig med LHL og Ambulanseforbundet Delta i at god responstid redder 
liv og gir lokal trygghet. Vi konstaterer at en anbefaling om responstid ikke sikrer et likeverdig 
ambulansetilbud og akutthelsetjeneste over hele landet, og krever derfor Stortinget vedtar 
lovfestet responstid. 

 



Fra: regionradet <regionradet@salten.no> 
Sendt: mandag 17. juni 2019 14:43 
Til: postmottak@hod.dep.no 
Kopi: helse-omsorg@stortinget.no; postmottak@helse-nord.no; 

'fmnopost@fylkesmannen.no'; 'Nordland Fylkeskommune (post@nfk.no)'; 
post@lhl.no; yttre@online.no; post@beiarn.kommune.no; Postmottak 
Bodø Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; Meløy kommune 
(postmottak@meloy.kommune.no); postmottak@rodoy.kommune.no; 
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; 
Sørfold kommune (post@sorfold.kommune.no) 

Emne: Salten Regionråd - Uttalelse vedrørende lovfestet responstid for 
ambulanse 

Vedlegg: Br190617 følgebrev - uttalelse vedrørende lovfestet responstid for 
ambulanse.pdf; SR-sak 2219b - Vedtak - Vedrørende lovfestet responstid 
for ambulanse.pdf 

 
Til Helse- og omsorgsdept. v/ helseminister Bent Høie 
 
Kopi til: 
Stortingets Helse- og omsorgskomite  
Helse Nord 
Fylkesmannen i Nordland 
Nordland fylkeskommune 
LHL 
Ambulanseforbundet Delta 
Kommunene i Salten 
 
Uttalelse vedrørende lovfestet responstid for ambulanse 
 
Vedlagt følger en uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende lovfestet responstid for ambulanse.  
 
Uttalelsen sendes kun elektronisk. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Salten Regionråd 
sekretariatet 
 

 
Tlf.: 75 54 86 00  
Besøksadr.: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø  
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret  

Dato: 30. august 2019  

 
Sak: Styre-sak 50/19 
 Uttalelse vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole 

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan bestående av de ti kommunene Beiarn, 
Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Salten regionråd gir sin fulle støtte til arbeidet med å etablere Sjunkhatten Folkehøg-
skole i Valnesfjord, Fauske kommune.  

Skolens verdigrunnlag er basert på inkludering av personer med funksjonsnedsettelser, fol-
kehelseutvikling samt utnyttelse av de vernede områdene i folkehøgskolens nærområde og 
Salten for øvrig.  

Sjunkhatten folkehøgskole skal utvikles som en unik utdanningsinstitusjon som i Norge vil 
være et forbilde innen universell utforming. Skolen vil være en god arena for læring og utvik-
ling, gi like muligheter til et fullverdig liv, opplevelse av høyere livskvalitet, forbedre helse, økt 
mestringstro og mer sosial kontakt. 

Folkehøgskolen skal lokaliseres i nær tilknytning til Valnesfjord Helsesportssenter og Sjunk-
hatten nasjonalpark, som har et spesielt fokus på barn og unges muligheter til utnyttelse av 
naturen. Dette vil gi alle elever en rik mulighet til fysisk aktivitet og mestring i unike omgivel-
ser. 

Sjunkhatten Folkehøgskole vil dermed bli en verdifull tilvekst til andre kompetansemiljøer i 
Nordland, og vil gi elevene en enestående mulighet for opplevelser, mestring og personlig 
utvikling. 

 

 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: mandag 2. september 2019 10.51
Til: Anne Stenhammer (annestenhammer@hotmail.com); Mathilde Winther
Kopi: Petter J. Pedersen; Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune;

Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy kommune;
Rødøy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold
kommune; Heidi Robertsen; Kristian Amundsen

Emne: Uttalelse vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole
Vedlegg: Styre-sak 5019 - Uttalelse vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole.pdf

Hei,

Vedlagt følger en uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole.

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Tlf: +47 75 54 86 00
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no

mailto:Kjersti.bye.pedersen@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i4i3e-0001Pb-6A&i=57e1b682&c=cT84QpIG8BifHtXGO0BTDBH8ZAdpjIllKpAzXPFKmWgx8iGF_UWZyQQ4lyZfIuNbLunmlog1tvwvAROrRRYBQzLBQyh7ETHgvwCQXOJVJglmd0FGE3fedGGtSLCeTXbImeFSH2MSR2_TqDAveVGsPUztDq0a6in6M3w70L0Thl4X1hQknCBWDQ_zK8VufYpGgU5ug4LHydYAoQ8utwq3_Or3zbY6n3MJpocFmjx0FgE
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 5. – 6. juni 2019  
 
Sak: SR-sak 20/19 
 Samferdsel i Salten - Oppfølgingssak 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd vedtar arbeidsgruppens forslag til tre-årig samferdselsprosjekt med 
følgende fokus; 

Man skal gjennom et kunnskapsgrunnlag kartlegge transportbehov knyttet til gods og 
persontransport: 

- Innhente og systematisere ei næringskartlegging som utløser samferdselsbehov 

- Innhente og systematisere framtidig næringsliv som utløser et samferdselsbehov 

- Kartlegge reisemønsteret til innbyggerne i Salten i forhold til bo-, arbeidspendling 
og servicefunksjon, herunder 

o Persontrafikk 

o Kollektiv 

o Privatbil 

o Gang og sykkel 

- Kartlegge flaskehalser – utbedringsbehov og behov for nye traseer 

- Kartlegge ådt; jobb, reiseliv, servise, næringstransporter (tung lett), samfunnssik-
kert 

- Kartlegge ulykkesstatistikk 

2. Prosjektet anbefales finansiert gjennom Iris-fondet med 4 millioner over tre år. 

3. Salten Regionråd fastholder tidligere innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) og ber 
om at prosjekter som allerede ligger inne i NTP prioriteres, og hvor følgende legges til 
grunn for Nasjonal Transportplan 2022 – 2033: 

1. E6 Ulvsvågskaret – tunnel 

2. E6 Sørfold – ny trasè 

3. Prosjektet «Fra bru til bru» - Omlegging av E6 og RV 80 ut av Fauske sen-
trum, samt utbedring av strekningen Nordvika – Sagelva på RV 80 og omleg-
ging av trafikken i tunnel på Tverlandet. 

4. E6 Kråkmo Sør 

4. Prosjektet «FV 17 Kryssing av Holandsfjorden» bes vurdert innarbeidet i NTP grunnet 
høg kostnadsramme. Prosjektet hører normalt inn under Regional Transportplan. 
 

 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: fredag 28. juni 2019 13:02
Til: Gifstad Unni M (unni.gifstad@vegvesen.no)
Kopi: sveegg@nfk.no; 'post@nfk.no'; 'postmottak@sd.dep.no'; 'transport-

kommunikasjon@stortinget.no'; 'Mossleth Siv'; Beiarn kommune;
Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy
kommune; Meløy kommune; Rødøy kommune; Saltdal kommune; Steigen
kommune; Sørfold kommune; Petter J. Pedersen; Heidi Robertsen;
'allan.ellingsen@sd.dep.no'

Emne: Vedtak i SR-sak 20/19 - Samferdsel i Salten - prioriteringer Nasjonal
transportplan 2022 - 2033

Vedlegg: SR-sak 2019 - Vedtak - Samferdsel i Salten - oppfølgingssak.pdf

Til Statens vegvesen Region nord
Att: Avdelingsdirektør strategistab Unni M Gifstad

Kopi til:
Fylkesråd for samferdsel
Samferdselsdepartement
Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget
Kommunene i Salten

Vedlagt følger vedtak som ble gjort av Salten Regionråd i møte den 6. juni 2019.
Vi ber om at vedtakets punkt 3 og 4 tas med i prioriteringene i det videre arbeidet med Nasjonal
transportplan 2022 –2033.

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Tlf: +47 75 54 86 00
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no

mailto:Kjersti.bye.pedersen@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hgoe2-0006RC-40&i=57e1b682&c=BuVIOjwmSWJS9JJtvIeNxPL6jQzn7okepbXB0tV_kY7EyIeXL1uktxR4iJJF3VbhhetIWXkYggvb8NkxmZhmkBuBK5F8JD1OVC5VhfVEr8Cf_1qhf8r1ovkxrhidxVb_0fWqAHqjZD-Q7EJbpeTrGUz038eayt4lkuIWHiCMX2kMmyXObgzYTjItTERaJnMPjd4tOuwHnUJC-5UytYPX1l0nQg2MxPwwIxhiojGbeaI
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VEDTEKTER FOR SALTEN IUA

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Utarbeidet av: Godkjent av: Revisjon: Dato: Side:
Styret Salten IUA Årsmøtet Salten IUA 6/2018 12.06.2019 1 av 5

§ 1. Hjemmel
Salten IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) er opprettet i medhold av lov av 13.mars
1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 43 og 44 og lov av 25.
september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 27.

§ 2. Deltakerkommuner
Samarbeidet omfatter følgende kommuner:

Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy.

§ 3. Delegasjon
Deltakerkommunene har delegert sin myndighet etter forurensningsloven § 47 til Salten IUA.
Delegasjonen fritar ikke kommunene fra den lovfestede plikten til ha en beredskap mot mindre
tilfeller av akutt forurensning i egen kommune. Delegasjonen innebærer at rsmøteti Salten IUA skal
forvalte samarbeidet p vegne av kommunene, herunder fastsette størrelsen padriftstilskudd fra
kommunene.

§ 4. Formål
Form let med samarbeidet er ivareta deltakerkommunens lovfestede plikt til aha en interkommunal
beredskap mot akutt forurensning.

§ 5. Geografisk virkeområde
Det geografiske virkeområdeter begrenset til deltakerkommunene. P landfølger virkeomradet
kommunegrensene. Virkeområdetp sjøen gårut til den norske grunnlinjen. Unntaket er Vestfjorden,
der området på sjøen er begrenset ut til 4 nm i en nyansvarslinje fra Myken til Røst.

§ 6. Organisering
Salten IUA sine faste organer er årsmøtet, styret og et sekretariat med daglig leder,som starfor den
daglige drift.

§ 7.Årsmøtet
Utvalgets øverste organskal bestaav en politisk valgt representant fra alle deltakerkommunene.
Representantene og deres vararepresentanter velges for fire rav gangen av den enkelte kommune og
følger kommunevalgperioden. Representantene skal møte med de nødvendige fullmakter.

Hver representant har en stemme. Organeter beslutningsdyktig dersom minst halvparten av
kommunene er representert. Organetsbeslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
treffes beslutningen ved loddtrekning.
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Leder og nestleder for styret leder årsmøtet og har én stemme hver. Resten av det sittende aksjonsstyret 
kan møte på årsmøtet og har tale og forslagsrett. 

 
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned, samme dato som 
Representantskapsmøte Salten Brann IKS. Møtedato blir fastsatt av styret med minst fire ukers skriftlig 
varsel til årsmøtet. 

 
Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker: 
 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Valg av referent, to protokollvitner og eventuelt en ordstyrer 
 Godkjenning av talerett for andre enn årsmøterepresentantene 
 Årsregnskap med revisjonsberetning 
 Styrets årsberetning 
 Fastsettelse av godtgjørelse til fellesrepresentantene til aksjonsstyret 
 Innkomne saker, herunder vedtektsendringer 
 Valg av medlemmer til styret i samsvar med § 8 nedenfor. 
 

Saker som den enkelte deltakerkommune ønsker å få behandlet, må være daglig leder i hende senest to 
måneder før årsmøtet. 

 
Dagsorden og saksdokumenter skal sendes til årsmøterepresentantene senest to uker før årsmøtet. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt med minst tre ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når 
minst 8 representanter krever det skriftlig. Saksliste skal legges ved innkallingen. 

 
Salten IUA gjennomfører budsjettmøte november. Samtidig med Representantskapsmøte med Salten 
brann IKS hvert år.  
 
Budsjettmøte skal behandle følgende saker: 

 Årsbudsjett med handlingsplan for neste år 
 Investeringsplan 
 4-års økonomiplan 

  
 

Møtedato blir fastsatt av styret med minst fire ukers skriftlig varsel til budsjettmøtet. 
 
§ 8. Valgkomite 

Valgkomiteen består av leder av årsmøtet og styrets daglig leder. Valgkomiteen skal foreslå nye 
fellesrepresentanter til styret basert på oversikten over nye årsmøterepresentanter fra kommunene. 
 

§ 9. Styret 
Salten IUA ledes av et styre. Styret rapporterer til årsmøtet, og skal være sammensatt slik: 
 
Salten IUA ledes av et styre. Styret rapporterer til årsmøtet, og skal være sammensatt slik: 
 
Leder:  Brannsjefen i Salten Brann IKS 
Nestleder:  Varabrannsjef i Salten Brann IKS 
Daglig leder: Ansatt i Salten Brann IKS, velges av Styreleder 
Medlemmer: Havnedirektøren Bodø, eller den han/ hun bemyndiger 

Politimesteren i Salten Politidistrikt, eller den han/hun bemyndiger 
Distriktssjef for Nordland Sivilforsvarsdistrikt, eller den han/hun bemyndiger 
Fellesrepresentant for deltakende kommuner som velges av årsmøtet 
Fellesrepresentant for deltakende kommuner som velges av årsmøtet 
Representant fra en større industrivirksomhet etablert i virkområdet 
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Observatører: Representant fra Kystverkets Oljeverndepot i Bodø 
Representant fra Fylkesmannen  

 
Nestleder og medlemmer skal ha vara som møter i deres sted. Daglig leder og observatører har ikke 
vara. Nestleder er vara for Leder. 

 
Fellesrepresentantene velges blant årsmøterepresentantene, og har en funksjonstid på fire år. 
Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Dersom en kommune ikke har valgt nye representanter 
til årsmøtet i Salten IUA i det konstituerende kommunestyremøtet, forlenges de sittende delegatenes 
funksjonstid inntil nyvalg er foretatt. Sittende representanter kan gjenvelges. 

 
Styremøter skal avholdes når styrets leder finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av styremedlemmene er til stede. 

 
Avgjørelser i styret treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet treffer styrets leder avgjørelsen. 
Styret har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteten i Salten 
IUA, herunder finansiering og budsjettering. 

 
Styret skal påse at det til enhver tid foreligger en oppdatert interkommunal beredskapsplan mot akutt 
forurensning. I tillegg skal styret påse at Salten IUA til enhver tid har en aksjonsledelse som er 
kompetent til å lede interkommunale aksjoner mot akutt forurensning, jf. § 12 nedenfor. 

 
Det er videre styret sitt ansvar å påse at de interkommunale personell- og materiellressursene er 
tilstrekkelige i forhold til lovpålagte beredskapsoppgaver, herunder at personellet blir tilført nødvendig 
kompetanse og får muligheter til å perfeksjonere seg slik at beredskapsorganisasjonen kan løse sine 
oppgaver på best mulig måte.  

 
Ved behov kan styret nedsette utvalg og/eller komitéer til å arbeide med generelle eller spesielle 
oppgaver av beredskapsfaglig karakter. 

 
§ 10. Vertskommune og vertsbrannvesen 

Bodø kommune er vertskommune for Salten IUA. Vertskommuneansvaret utøves av Salten Brann IKS. 
Vertskommunen skal forestå den daglige driften av samarbeidet. Videre skal vertskommunen være et 
kompetansesenter for regionen, og skal kunne gi faglige råd om beredskap til deltakerkommunene og 
yte bistand også ved kommunale aksjoner mot akutt forurensning. 
 

§ 11. Sekretariatet 
Sekretariatet er tillagt Salten Brann IKS. Sekretariatet skal minimum bestå av en daglig leder. 

 
§ 12. Beredskapsplan 

Det skal til enhver tid foreligge en hensiktsmessig og oppdatert interkommunal beredskapsplan mot 
akutt forurensning. Beredskapsplanen skal ajourføres og revideres av sekreteriatet, og skal godkjennes 
av styret og Miljødirektoratet. 

 
§ 13. Aksjonsstyret 

Med utgangspunkt i ELS-modellen (enhetlig ledelsessystem) utpeker styrets leder et aksjonsstyre 
bestående av sentrale personer fra styret, vertsbrannvesenet, vertskommunen, deltakerkommunene, 
redningsetatene i regionen og andre relevante beredskapsetater. Styrets leder skal sørge for at 
medlemmene i aksjonsstyret møtes minimum to ganger hvert år for faglig oppdatering og samtrening. 
 

§ 14. Økonomi 
1. Tilskudd fra deltakerkommunene 
Driften av Salten IUA finansieres av deltakerkommunene etter følgende prinsipp: 
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 Deltakerkommunene betaler et årlig grunntilskudd. 
 I tillegg til grunntilskuddet skal deltakerkommunene betale et tilskudd pr. innbygger. 
 Totalsummen av vedkommende års finansiering fastsettes av årsmøtet under hensyn til den 

aktivitet som blir vedtatt for driftsåret. 
 

2. Låneopptak 
Salten IUA kan ikke ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerkommunene forpliktelser utover det 
som følger av vedtatte budsjettrammer. 
 
3. Anvisningsmyndighet 
Styrets leder har anvisningsmyndighet innenfor vedtatte budsjettrammer. 

 
 
 
 

4. Regnskapsføring 
Regnskapet skal føres av Bodø kommune, inngå som en del av Bodø kommune sine regnskaper, følge 
de regnskapsregler som gjelder i Bodø kommune til enhver tid og føres slik at det er mulig å skille ut 
hvilken del av Bodø kommune sine regnskaper som gjelder Salten IUA. Beredskapen sine likvide 
midler skal stå på bundet driftsfond i Bodø kommune sine regnskaper. Fondet skal tillegges renter årlig. 
Rentesatsen som benyttes skal være gjennomsnittlig innskuddsrente i Bodø kommune sitt 
konsernkontosystem for det aktuelle året. 

 
5. Revisjon 
Regnskapet skal revideres av det revisjonsselskap som vertskommunen til enhver tid har avtale med. 

 
6. Beredskap i den enkelte kommune 
Den enkelte kommune må selv sørge for en beredskap bestående av kompetent personell og 
hensiktsmessig materiell som står i forhold til risikoen for mindre tilfeller av akutt forurensning i 
kommunen, jf. kommunens ROS-analyse. 
Det kreves i tillegg at deltakerkommunene har en til enhver tid oppdatert minimumsbeholdning av 
beredskapsutstyr egnet for bekjempelse og begrensing av akutt forurensning.  
Størrelse og omfang av denne minimumsbeholdningen føres i beredskapsplanen og oppdateres på 
årsmøtet. 

 
7. Investering i tyngre beredskapsmateriell 
Investering i fellesmateriell skal driftsfinansieres, og er deltakerkommunene sin felles eiendom. 
 
8. Kompetanseutvikling 
Kostnader til generell kompetanseutvikling dekkes av den enkelte kommune, jf. punkt 6 ovenfor. 
Kostnader til spesiell kompetanseutvikling skal dekkes av Salten IUA. 
 
9. Administrasjon 
Salten IUA skal dekke vertskommunen sine kostnader til administrasjon av samarbeidet, herunder 
kostnader knyttet til ledelsen av utvalget og lønning av daglig leder. 

 
§ 15. Kontaktperson for deltakerkommunene 

Alle deltakerkomunene skal oppgi en fast kontaktperson som innenhar kompetanse om akutt 
forurensning og innehar de nødvendige fullmakter for å kunne gjøre innkjøp og tiltak for beredskapen i 
sin kommune. Kontaktpersonen skal ha direkte kontakt med daglig leder og videreformidler 
informasjon fra Salten IUA til kommunen. 

 
§ 16. Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
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§ 17. Uttreden 

Den enkelte kommune kan med minimum ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Salten 
IUA. Kommunen må samtidig skriftlig orientere Klima- og forurensningsdirektoratet om sitt ønske om 
å tre ut av samarbeidet. Innbetalte midler vil ikke bli refundert. 
 

§ 18. Oppløsning 
Oppløsning av det interkommunale samarbeidet kan bare besluttes av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer. Beslutning om oppløsning skal umiddelbart meddeles skriftlig til Miljødirektoratet. 
Når samarbeidet er besluttet oppløst, sørger styret for at det blir satt opp en balanse med henblikk på 
avvikling. Alt fellesutstyr skal takseres av to takstmenn som styret oppnevner. Fellesutstyret skal selges 
til markedspris. Samarbeidets netto midler fordeles deretter til den enkelte kommune i forhold til 
innbyggertall. 
 

 
 
§ 19. Voldgift 

Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, skal tvisten 
avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven kapittel 32. Voldgiftsrettens tre medlemmer skal oppnevnes 
av førstelagmannen i Hålogaland lagmannsrett. 

 
§ 20. Ikrafttreden 

Vedtektene trer i kraft så snart de er godkjent av samtlige deltakerkommuner og Miljødirektoratet. 
 



Fra: Bent F Sollund <Bent.Sollund@saltenbrann.no> 
Sendt: fredag 14. juni 2019 11:04 
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ordforer@rodoy.kommune.no; ordforer@sorfold.kommune.no; 
ordforer@steigen.kommune.no; ordforer@varoy.kommune.no; Ordfører; 
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Kommune; Værøy Kommune; Saltdal Kommune; Meløy Kommune; Rødøy 
Kommune; Gildeskål Kommune; Sørfold Kommune; Beiarn Kommune; 
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(Gustav.Kaald-Olsen@dsb.no); Kurt Peder Hjelvik ; Per Gunnar Pedersen; 
Per Hagbart Frøskeland; Ronny A. Hagen Langfjord; Steinar Lekanger; 
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Emne: Årsmøtet Salten IUA 
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Hei 
Vedlagt ligger følgende: 

 Informasjon om årsmøtet Salten IUA onsdag 12. juni 

 Signert protokoll 

 Vedtatte vedtekter Salten IUA 
 
Mvh 
 
Mvh 
Bent Sollund – Daglig Leder Salten IUA 
Salten Brann IKS | Olav V gate 200 | N-8070 Bodø 
Tlf direkte +47 75 55 7451 | Mobil +47 976 76 986  
www.saltenbrann.no 
www.facebook.com/saltenbrann 
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Boligstiftelsene - uttalelse til brev fra Stiftelsesforeningen

lnnledning
KS er gjort kjent med brev av 20. september 2OI9 fra Stiftelsesforeningen der Stiftelsesforeningen

kommenterer forslaget i KS' notat <Store utfordringer med boligstiftelser>. Notatet ble overlevert til
departementet i bilateralt møte 15. november 201.8, og kopi følger vedlagt. Vi ser at det er grunn til å

knytte flere kommentarer til Stiftelsesforeningens brev, samt presisere innholdet i eget notat for å få

fokus på kjernen i saken.

For ordens skyld understreker vi innledningsvis at KS med sitt forslag i notatet ikke ønsker å fjerne - eller

rokke ved - stiftelsesinstituttet. Forslaget retter seg kun mot de såkalte boligstiftelsene som i tidens løp

og av særskilte årsaker er opprettet av kommunene.

Boligstiftelsene ble opprettet under et annet regelverk

I KS' notat er det fremhevet at boligstiftelsene ble opprettet under et annet regelverk enn det som gjelder

i dag. Stiftelsesforeningen uttaler imidlertid at denne uttalelsen beror på en <<misforståelse>> og begrunner

dette med at den ordningen stiftelsesinstituttet bygger på - nemlig at oppretteren gir fra seg eierskapet

til og rådigheten over formuesmassen - har eksistert <<siden middelalderen>.

Vi er enig i at stiftelsesloven ikke innførte noe nytt i forhold til det å gi fra seg eierskapet, men det er ikke

dette som ligger bak uttalelsen fra KS. Uttalelsen retter seg mot endringen som ble innført ved den nye

stiftelsesloven av L5. juni 2001 nr. 59, og KS er opptatt av konsekvensene endringen innf6ringen av denne

fikk for kommunene.

Den nye loven erstattet lov om stiftelser av 23 mai 1980 nr. 11", og innførte en vesentlig innskjerping i

forhold til hvem som kan velges inn i styret i stiftelsene. Oppretteren kunne ikke lenger velge flertallet av

styremedlemmene. Før denne endringen hadde oppretteren adgang til å bestemme i vedtektene at

samtlige styremedlemmer skulle velges av oppretteren selv. Oppretteren hadde derfor i realiteten adgang

til å betinge seg en indirekte styringsmulighet. Denne adgangen ble benyttet av de fleste kommunene ved

opprettelsen av boligstiftelser.

En vanlig formulering i vedtektene var slik at stiftelsen skulle ha et styre på minimum tre personer. Disse

skulle oppnevnes av kommunen. I tillegg stod det gjerne at styret var vedtaksdyktig dersom tre

styremedlemmer var enige. Dette innebar at kommunene opprettet boligstiftelsene i henhold og

forventning til at de faktisk hadde en lovlig adgang til indirekte innflytelse over disse.

Ved innføringen av ny stiftelseslov ble imidlertid kommunene som opprettere av boligstiftelsene som

nevnt fratatt denne indirekte styringsadgangen. Den nye loven påla boligstiftelsene å endre vedtektene i
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tråd med loven i en overgangsperiode, og loven fikk slik sett tilbakevirkende kraft overfor eksisterende
boligstiftelser. Det er dette som utgjØr kjernen i at KS støtter kommunenes syn på utfordringene ved
stiftelsesloven, og som gjør at KS fastholder sin henstilling til departementet om så snart som mulig å

foreslå endringer som imøtekommer det hensynet KS tidligere har fremført.

I tillegg ble Lov av l-3. desember 1991 nr. 8l- om sosiale tjenester innført. Dette medførte at kommunenes
tjenestetilbud gikk fra å være <offentlig veldedighet> til klarere rettigheter for innbyggerne. Kommunenes
ansvar ble ved innf6ringen av denne loven betydelig st6rre, samtidig med innskjerpelsen av valg av styre i

stiftelsesloven, og derav redusert styring.

Motivet for å opprette boligstiftelsene er relevant
Motivet for opprettelsen av boligstiftelsene har en faktisk og vesentlig betydning og må ses i
sammenheng med det forutgående knyttet til hva som i mange tilfeller var gjeldende regelverk på

o pprette lsestidspu n ktet.

Kommunene ble sterkt oppfordret av departementet til å bruke stiftelsesmodellen, blant annet fordi
denne modellen ga stifteren en mulighet til indirekte styring av boligstiftelsene. Stiftelsesformen måtte
dessuten benyttes for å komme i posisjon til å oppnå statstilskudd llån fra Husbanken. Ved å velge
stiftelsesformen, ville kommunen oppnå samme finansieringsmulighet som borettslag - dette var eneste
mulighet for kommunen til å få denne statsstøtten. Husbanken stilte for øvrig krav om godkjenning av
stiftelsens vedtekter. Stiftelsesformen var med andre ord ment som et virkemiddel for kommunen på en
slik måte at Økonomiske insentiver lå bak valget av stiftelsesformen.

Det ble forutsatt en gjensidighet mellom kommunen og stiftelsen. For å illustrere dette trekker vi frem et
illustrerende eksempel på formålfra en av boligstiftelsene iVennesla kommune:

<Stiftelsens formål er å erverve, eie og drive i henhold til etableringskostnader, utleie ov boliger
uten eget Økonomisk formål og i nært somarbeid med kommunens foglige og odministrotive
orgoner. Stiftelsens virksomhet, drift, erverv og oppføring ov nybygg skjer innenfor rommen av
de til enhver tid gjeldende kommunole ploner og vedtok. Rådmonnen eller den hon bemyndiger
holdes løpende orientert om virksomheten og eventuelle endringer og får kopi ov innkalting og
har møte-, forslags- og talerett.>

Ordlyden er mer eller mindre tilsvarende i boligstiftelser over hele landet. I tråd med dette har
boligstiftelsene siden opprettelsen vært avhengig av kommunene for å kunne oppfylle sitt
vedtektsfestede formål om å leie ut boliger til bestemte grupper, og likeledes har kommunene vært
avhengige av stiftelsene for å kunne oppfylle sine boligpolitiske oppgaver. Dette må også ses i

sammenheng med det Økte ansvaret kommunene fikk ved innf6ringen av lov om sosiale tjenester, omtalt
ovenfor under Boligstiftelsene ble opprettet under et onnet regelverk., og det at kommunene samtidig fikk
mindre mulighet for innflytelse på styringen av stiftelsene. Derfor er det heller ikke stiftelsesinstituttet
som sådan som ønskes endret, men kun regelverket knyttet boligstiftelsene med bakgrunnen i

opprettelsen og utviklingen som er forsøkt er belyst her. Her skal også tilføyes at det økte ansvaret for
kommunene, har bidratt positivt til en 6kning av verdiene i boligstiftelsene.

Denne grunnleggende og gjensidige avhengigheten illustreres ved at det er kommunen som mottar og
innvilger eller awiser søknader om boliger fra de gruppene som stiftelsen har som formål å leie ut boliger
til. Dersom kommunen ikke tildeler boliger som eies av stiftelsen, har stiftelsen ingen å leie ut boliger til.
Det kan for øvrig som en særskilt tematikk stilles spørsmål ved om denne gjensidige avhengigheten tilsier
at stiftelsen i realiteten ikke kan anses å oppfylle stiftelsesrettens selvstendighetsvilkår. Vi berører
imidlertid ikke dette spørsmålet nærmere her.
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Da kommunenes indirekte styringsmulighet ble fjernet - jf. ovennevnte - var det uansett ikke lenger

mulig å oppfylle den gjensidigheten som boligstiftelsene bygget på. Vi stiller derfor spørsmål ved om

kommunene ville blitt oppfordret til å bruke stiftelsesformen uten denne indirekte styringsadgangen. Det

er grunn til å tro at få kommuner ville ha valgt stiftelsesformen uten en slik styringsmulighet.

Stiftelsesforeningen argumenterer med at kommunene blir tilført betydelige verdier:
Stiftelsesforeningens uttalelse synes å få saken til kun å handle om et ønske om å få overførtverdiertil
kommunene. En slik betraktning finnervigrunn tilå ta avstand fra, og viviser hertil KS' notat som er
velbegrunnet også på dette punktet. For KS og KS sine medlemmer handler dette om å sikre at verdiene

skal komme til nytte ved å videreføre formålet - dog i en annen form - primært innenfor kommunen. Vi

minner om at det er kommunene som har det lovpålagte ansvaret for å skaffe bolig til enkelte grupper. KS

har i sitt notat lagt vekk på å sikre at kommunene fremdeles kan bruke verdiene slik de var tiltenkt ved

opprettelsen av boligstiftelsene. Dette ivaretas best av kommunene selv.

Tilførsel av verdier fra kommunene ved opprettelsen har mindre betydning
Hva som ble tilført boligstiftelsene av verdier ved opprettelsen, kan ikke tillegges nevneverdig vekt. Det

avgjØrende må være bakgrunnen for opprettelsen av boligstiftelsene og bortfallet av forutsetningene som

lå i muligheten til indirekte styring av stiftelsene.

Det er ikke tvil om at kommunene la til rette for boligstiftelsene, og samtlige kommuner måtte overføre
formuesverdier til disse. StØrrelsen på verdiene varierte riktignok, men fra de fleste kommunene ble det

overført tomter og bygninger. I tillegg er stiftelsene senere tilført vesentlige verdier gjennom de

gjensidige avtalene mellom boligstiftelsene og kommunene som lå ivedtektene. Uten disse avtalene, ville

boligstiftelsene ikke klart å bygge opp kapital. Avtalene utgjorde kort og godt eksistensgrunnlaget for
boligstiftelsene.

Boligenes tilstand - Manglende tilpasning
Vi ser det for øvrig nØdvendig å peke på at den største økonomiske verdien ligger i tomtene, ikke i

bygningsmassen. KS er gjort kjent med at flere av boligstiftelsene sliter med økonomien, bygningene

forfaller og de oppfyller ikke nØdvendigvis dagens standardkrav til brannsikring og universell utforming.

De egner seg derfor i mange tilfeller ikke til utleie og slik sett heller ikke til at stiftelsene kan oppfylle eget

formål uten vesentlig oppgradering av bygningene eller nybygg. Dette betyr i sin tur at kommunene ikke

kan bruke boligene som boligstiftelsene eier til å oppfylle kommunenes lovpålagte ansvar for å stille
boliger til rådighet for enkelte personer. Kommunene blir dermed i stedet henvist til å leie boliger i

markedet, noe som kan være vanskelig iseg selv.

Alternativt bygger kommunene nye boliger selv eller kjøper disse. Uten leieinntekter fra kommunene, blir
stiftelsene uten økonomi til å ruste opp egne bygninger eller kjøpe nye boliger. Realiteten er at

bygningene står tomme og forfaller. KS er klar over at det ikke er sikkert at dette gjelder samtlige

boligstiftelser, men gjennomgående er dette er problem kommunene opplever.

Avslutning
KS er opptatt av den særlige situasjonen som kommunene og de fleste av boligstiftelsene befinner seg i.

Vi fastholder derfor henstillingen til departementet om å følge opp dette i det videre lovarbeidet. Det

ligger i dette at departementet anmodes om innen kort tid å foreslå endringer som fanger opp essensen i

notatet fra KS.

Vedleee

Notat overlevert i bilateralt møte 15 november 2018
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Tor Allstrin
Områdedirektør advokatene

Helge Eide

Om rådedirektør interessepolitikk

Side 4 av 4



NOTAT

Fra Klikk her for å skrive inn tekst. Dato 07.L1,.20r8

Til: Dokument nr.: L8-Lt292

, Kop!till

Covernotat til bilateralt konsultasjonsmøte i Nærings -og fiskeridepartementet

15.11.2018

KOMMUNAL BOLIGPOLITI KK OG UTFORDRI NGER MED BOLIGSTIFTELSER

7. Hovedmålmed å løfte soken inn;
KS ønsker at kapital og verdier som er bundet opp boligstiftelser opprettet av en kommune kan frigjøres og

øremerkes boligsosiale formål eller et beslektet formå1. Verdiene må stilles til disposisjon for kommunen som

opprettet stiftelsen, slik at de kan brukes som virkemiddel i kommunens boligpolitikk for å oppnå kommunens

lovpålagte oppgaver. KS ønsker at dette fastsettes i forskrift.

2. Hva ønsker mon å få ut ov møte:

KS Ønsker at departementet i forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov foreslår endringer i stiftelsesloven

som kan åpner for at stiftelser med boligsosialt formål opprettet av en kommune kan oppløses uten at det stilles

de strenge vilkårene som følger av dagens lov. Alternativt kan oppløsning begrenses til slike stiftelser opprettet

før ny lov om sosiale tjenester trådte i kraft (før 199L) og før gjeldende stiftelseslov trådte i kraft (fpr 2001). I

begge tilfelle ønsker KS at stiftelsesloven endres slik at verdiene kan overføres til kommunene, og brukes som et

virkemiddel i kommunens boligpolitikk, med bolig boligsosialforvaltning som spesifikt formå1. Overføring av

stiftelsens boligmasse må kunne skje uten at det utløser dokumentavgift.

3. Kort om soken

Mange kommuner opprettet på 1960 - tallet boligstiftelser. Stiftelsene ble opprettet for å etablere et smidig og

effektivt boligpolitisk redskap, med det formål å løse de oppgavene kommunene sto overfor på 1960-tallet med å

skaffe eldre og funksjonshemmede boliger.

Da boligstiftelsene ble opprettet på 1960-tallet gjaldt lov om sosial omsorg av 5. juni 1964. Kommunens

boligpolitiske ansvar var imidlertid ikke lovfestet i denne loven. Det skjedde først ved innføring av lov om sosiale

tjenester i 1991. Slik stiftelsesloven var før 2001 hadde kommunen mulighet til å styre boligstiftelsene, og disse

ble knyttet tett opp mot kommunen som oppretter og var en integrert del av det kommunale tjenesteapparatet

og ble brukt i kommunenes boligpolitikk.

Boligstiftelsene ble opprettet etter oppfordring fra departementet, og var det valget kommunene hadde for å få

statlige tilskudd som ble tildelt disse stiftelsene. På dette tidspunktet var det anledning til å tildele stiftelsene

offentlige midler med boligsosialt formå1.

Med innføring av stiftelsesloven fra 2OOI, ble det stilt krav om et klarere skille mellom oppretteren og stiftelsen.

En stiftelse har ingen eiere, det vil si at den er uavhengig. I NOU 2016: 2L Forslag til ny stiftelseslov foreslås

ytterligere skjerpelse av uavhengighetskravet. Dette innebærer i seg selv at kommunene ikke kan bruke

boligstiftelsene slik de var tiltenkt. Kommunene var ikke høringsinstans da NOU 20L6:21, var på hqring, og har

derfor ikke fått anledning til å påvirke dette arbeidet. Problemene som en skjerping av reglene fører med seg og



hvordan reglene i dagens stiftelseslov har virket forhold til boligstiftelsene er derfor ikke drøftet i NOU 20L6:21
Forslag til ny stiftelseslov.

Etter at boligstiftelsene ble opprettet, har utviklingen for kommunene gått i retning av flere lovpålagte oppgaver
og klarere rettigheter for innbyggerne på flere områder der bolig er et sentralt virkemiddel (f.eks. for
vanskeligstilte boligsøkere, flyktninger, innen psykiatri etc). Ved innføring av lov om sosiale tjenester i 1991 ble
det fremhevet at loven skulle bidra til at den enkelte fikk mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse ifellesskap med andre, se formålsbestemmelsen 5 1-1 b).
Kommunene fikk dermed ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte boligsøkere, herunder boliger med
særskilt tilpasning og boservice for dem som trengte det på grunn av alder eller funksjonshemming, se lovens g 3-
4. Kommunene fikk også ansvar for å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarte det selv, se lovens $ 4-5.

Denne rettighetsforankringen skjedde parallelt med flere viktige reformer, blant annet kommunenes ansvar for
HVPU-reformen på slutten av 1980-tallet og kommunenes ansvar for å bosette nyankomne flyktninger. Av nyere
områder kan særlig nevnes behovet for boliger innenfor psykiatri.

Utviklingen har således gått i retningfra <offentlig veldedighet> til en lovpålagt kommunalt oppgave med
rettigheter for innbyggerne. Denne utviklingen har også vanskeliggjort en videreføring av boligstiftelsene som et
boligpolitisk redskap slik boligstiftelsene var tiltenkt.

For å oppfylle de lovpålagte oppgavene har mange kommunervalgt å ervervet boliger selv. Noen har også inngått
avtaler med boligstiftelsene om leie med rett til fremleie. Det er kommunen, som da tildeler boligene ut fra
søkerens behov fortjenester.

Mange av boligstiftelsenes boliger er ikke tilpasset behov hos de som trenger boligene. Eksempelvis er de ikke
universalt utformet og dermed ikke tilpasset personer med funksjonsnedsettelser. Boligstiftelsene får ikke tildelt
investeringstilskudd til omsorgsboliger. Disse går fra Husbanken direkte til kommunene. lnvesteringstilskuddet
kan ikke overføres til boligstiftelsene. Det vil være i strid med vilkårene for tildelingen fra Husbanken. Det betyr at
det er vanskelig å gi stiftelsene nye oppdrag som er tilpasset kommunens politikk på området.

Kommunene kan heller ikke gi annen økonomisk støtte til disse stiftelsene slik at de kan oppgradere sine boliger.
Det vil bli ansett som støtte i strid med regelverket om offentlig støtte, såkalt ulovlig støtte. Dette betyr at det er
vanskelig for boligstiftelsene å skaffe kapital til å bygge nye boliger eller oppgradere egne boliger tilpasset
kommunens behov.

De formål boligstiftelsene opprinnelig var ment å skulle ivareta, er nå fullt ut og bedre ivaretatt av kommunene
selv. Boligstiftelsene slik det nå fungerer har utelukkende til formål å skille boligstiftelsenes boligmasse fra
kommunens boligmasse. Dette skillet er til hinder for en fornuftig bruk av ressursene. En del av eldreboligene vil
for eksempel kunne benyttes av andre vanskeligstilte (for eksempel nyankomne flyktninger), som ikke vil kreve
ombygging. En slik bruk vil imidlertid ikke være innenfor formålet med boligstiftelsene, som er å sørge for boliger
til eldre og funksjonshemmede. Konsekvens er at boligstiftelsene heller ikke får oppfylt formålet de er opprettet
for.

En konsekvens av lovendringene er at stiftelsesformen er uegnet for å oppfylle kommunenes lovpålagte oppgaver
og som virkemiddel i kommunens boligpolitikk. Organiseringen var hensiktsmessig tidligere, men endringer i

stiftelsesloven medfører at ressursene opparbeidet i stiftelsene ikke kan anvendes på en hensiktsmessig måte for
å oppfylle kommunens lovpålagte oppgaver. lnnstrammingen i stiftelsesloven har fått utilsiktede virkninger. Det
bør derfor gis mulighet for oppløsing av denne type stiftelser, og verdiene bør overføres til et formål som
samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formå1. Det er derfor ikke lengre behov for boligstiftelsene
som tildeler boliger utfra <veldedighetshensyn>, når retten til bolig for disse gruppene er blitt rettighetsfestet.



Boligstiftelsene bør omdannes til opphør med hjemmel i stiftelsesloven 5 46 første ledd bokstav c) og d). Det er

strenge vilkår for oppløsning i gjeldene lov. Opphør praktiseres derfor strengt av tilsynsrådet for stiftelser.

Boligstiftelser som er søkt oppløst er ikke blitt innvilget, eksempelvis boligstiftelsene opprettet av BodØ

kommune. Det er således nærmest umulig å få oppløst boligstiftelsene.

Videre tølger det av stiftelsesloven 5 52 at kapitalen skal brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens

formål eller et beslektet formå1. Verdiene kan ikke overføres til kommunene. Ved oppløsning av boligstiftelsene

bør det åpnes for at kapitalen kan overføres til den kommunen som var oppretter. Det vil forutsette at

kommunene også overtar stiftelsens gjeld.

En overdragelse av boligmassen vil utløse dokumentavgift. Det bør vurderes fritak ved slik overdragelse.

Det presiseres at denne løsningen vil ikke få konsekvenser for andre stiftelser enn de såkalte kommunale

boligstiftelsene.
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Fra: Ann-Solveig Hansteen <Ann-Solveig.Hansteen@ks.no> 
Sendt: mandag 30. september 2019 13.16 
Til: Kjersti Benum 
Emne: Til alle landets kommuner - Boligstiftelsene - uttalelse fra 

Stiftelsesforeningen 
Vedlegg: Boligstiftelsene - uttalelse til brev fra Stiftelsesforening...pdf 
 
Se vedlagte brev vedr. Boligstiftelsene - uttalelse fra Stiftelsesforeningen. 
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HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS UTREDNING «NY 
JERNBANE FAUSKE – TROMSØ (NORD-NORGEBANEN) – OPPDATERT 
KUNNSKAPSGRUNNLAG  
 

Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill til Jernbanedirektoratets utredning «Ny 
jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – Oppdatert kunnskapsgrunnlag: 
 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan bestående av de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Vi viser til 
Jernbanesektorens (JBDs) utredning «Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for høring med høringsfrist 1. oktober 2019. 
 
Salten Regionråd har gjort følgende prioriteringer for fremtidig satsing innenfor jernbane i 
forbindelse med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 og Regional Transportplan 2018 – 2029: 
 
Jernbane: 

1. ERTMS etableres innen 2022 

2. Nye krysningsspor (Støver, Valnesfjord og Setså samt Sukkertoppen på Saltfjellet) 
etableres innen 2022 

3. Utvidelser og utbedringer av godsterminalen på Fauske 

4. Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples 
sammen). 

5. Elektrifisering/Hydrogendrift 

6. Økt vedlikehold og oppgradering av linje 

7. Sidespor til sørfold havn og på sikt realisering av Nord-Norgebanen 

8. Etablere enkelte avganger på Saltenpendelen til og fra Røkland 

9. Tidlig morgenavgang fra Bodø - Rognan 

10. Flere avganger i løpet av dagen mellom Rognan og Bodø 
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Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Rødøy  Saltdal    Steigen    Sørfold 

Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

Salten Regionråd anser det som viktig at man er samstemt i Nord-Norge for samlet sett å løse 
fremtidens logistikk- og samferdselsutfordringer i Nord Norge, og har derfor hatt en god dialog med 
flere andre regionråd i Nord-Norge vedrørende realisering av Nord-Norgebanen.  Vi er klart 
positive til en ny bane da dette vil kunne avhjelpe fremtidens transport av både gods og 
passasjerer.  Vi anser det slik at Nord-Norgebanen har vært utredet så mange ganger at det er på 
tide å komme videre med en detaljplanlegging som kan utgjøre et politisk beslutningsgrunnlag for å 
bygge banen.  Spørsmålet er ikke om man skal bygge banen, men hvordan man best mulig bygger 
banen.  Det er derfor ikke et spørsmål om det er behov for en bane i Nord-Norge. Nord-
Norgebanen vil bety enormt mye for Norge som nasjon i forhold til bosetning, næringsliv og 
samfunnsøkonomi.   

Nord-Norgebanen er et nasjonalt prosjekt med betydning langt ut over Norges grenser. Dette 
gjelder både i forhold til frakt av varer ut til Europa og resten av verden, eksportinntekter til Norge, 
og reduserte klimagass- og plast-utslipp. Jernbaneutbygging i Nord-Norge er et av de største 
nasjonale prosjekter i dette århundre og vil kunne ha enorm betydning for nasjonens 
samfunnsøkonomi, næringsliv og bosetting, og er samtidig helt avgjørende for at Norge skal kunne 
overholde sine internasjonale klima- og miljø-forpliktelser. Det er etter vår oppfatning ikke grunnlag 
for å stille spørsmål om behov for jernbane i landsdelen, men det må rettes et stort nasjonalt fokus 
mot hvordan og hvor raskt banen kan bygges ut. 

Flere viktige næringer er avhengig av gode og velutviklede transportårer, både langs vei, sjø og 
bane. Et eksempel er sjømatnæringen, som i dag er avhengig av en godt utbygd infrastruktur for å 
kunne transportere produktene sine ut til markedet, i den etterspurte kvaliteten som er fersk 
sjømat. God infrastruktur har stor betydning for verdiskapingen og innen få år er det ventet inntil en 
sjudobling i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Dette vil kreve betydelige investeringer i 
samferdselssektoren for å tilrettelegge for denne økte verdiskapningen, og her vil fremtidens 
satsing på jernbane spille en viktig rolle.  

 
Salten Regionråd er derfor positive til Nord-Norgebanen og støtter Ofoten Regionråd sin 
høringsuttalelse i saken. Vi ønsker å understreke at Nord-Norgebanen ikke må gå på bekostning 
av en opprusting av Nordlandsbanen.  En innføring av det nye digitale signalsystemet ERTMS og 
bygging av nødvendige krysningsspor langs banen må skje som planlagt innen 2022 på 
Nordlandsbanen. Nordlandsbanen er også den lengste togstrekningen i Norge som i dag driftes 
med dieseldrevne lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Dette 
både for å redusere Co2-utslippene, men også for å kunne trekke og frakte større godsmengder 
langs banen. Dette må skje parallelt med en planlegging og utbygging av Nord-Norgebanen.  
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Høringsuttalelse til

Jernbanedirektoratets (JBDs) utredning «Ny jernbane Fauske-Tromsø
(Nord-Norgebanen) – Oppdatert kunnskapsgrunnlag»

1.0 Oppdragene og fremdriftsplanene

Oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet (SD) til Jernbanedirektoratet
(JBD) (datert 24. november 2017) fremmer følgende bestillinger:

1)  Utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for ovennevnte prosjekt. Kostnadsanslag
skal være på utredningsnivå med +/- 40% usikkerhet. Grunnlaget var grove
kostnadsanslag i «Jernbanens rolle i nord» fra 2011. Disse viste at utbygging av
hele strekningen Fauske-Tromsø ville koste mellom 40 og 60 milliarder kroner,
mens delstrekningene Fauske-Narvik og Narvik-Tromsø ville koste 20-30 mrd.
hver.

2) Basere arbeidet på «den trasé som ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i
nord» (Jernbaneverket, 2011)

3) Vurdere en «trinnvis» utbygging. Trinnene som ble definert i 2011 var i)
Fauske-Narvik og ii) Narvik-Tromsø

4) Utføre en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging, og det understrekes
at

a.  «Det skal ikke utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) med de formelle
og prosessuelle krav som settes til en slik utredning, «men KVU-metodikken
skal følges så langt JBD vurderer det som hensiktsmessig.»

b.  «Kostnadsanslag skal være på utredningsnivå med +/- 40% usikkerhet.»
5)  Det understrekes «at det  i henhold til etablert praksis skal gjennomføres

konsultasjoner med Sametinget.»
6)  I sin «Fremdriftsplan for utredning av jernbane Fauske-Tromsø» (1 februar 2018)

presiserer JBD sitt oppdrag ytterligere:
a. «En samfunnsøkonomisk analyse innebærer at tiltaket sammenlignes med

et alternativ der man lar være å gjennomføre tiltaket. I et slikt
referansealternativ vil blant annet den eksisterende Ofotbanen og
tilhørende transport av gods inngå.»

b.  «Dette innebærer blant annet en  analyse av investerings- og
driftskostnader», samt: «kartlegging av nyttepotensialer av en ny bane
(inkludert markedspotensialer). Jernbanedirektoratet vil vektlegge behovet
for en grundig vurdering av markedspotensialet for gods, ikke minst
framtidige godsmengder for sjømatnæringen.
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c. «Medvirkning vektlegges i utredningsarbeidet. En viktig side ved 

KVU-metodikken er medvirkning. Jernbanedirektoratet ønsker å legge til 

rette for en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, 
fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner.» 

d. Fremdriftsplanen innebærer at «resultater fra utredningen skal kunne 

omtales i neste rullering av Nasjonal Transportplan (2022-2033).»  Videre 

loves det en høringsversjon innen 15. mai 2019, og at endelig versjon som 

inkluderer behandling av innkommende merknader skal være ferdigstilt og 

oversendt Samferdselsdepartementet innen 1. oktober 2019. 

e. Tidsplanen innebærer en høringsperiode fra 15. mai til 1. september 2019, 

dvs. en varighet på 3 ½ måned. 

 

JBDs utredning er basert på følgende inndeling av prosjektet: 

A. Jernbane fra Fauske til Tromsø, inkludert sidearm  Bjerkvik-Harstad 

B. Jernbane Fauske til Tromsø, uten Harstad 

C. Jernbane Narvik-Tromsø, uten Harstad 

D. Jernbane Narvik - Fauske 

 

 

2.0  Kommentarer og konklusjoner 

 

2.1 Ofoten regionråd, som består av kommunene Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord, 

har vært i kontakt med regionrådene i Salten, Sør Troms, Midt-Troms og 

Tromsøregionen underveis i den seneste debatten om NN-bane. 

Vi anser det som viktig at man er samstemt i Nord-Norge for samlet sett å løse 

fremtidens logistikk- og samferdselsutfordringer i Nord-Norge.  Vi er derfor klart 

positive til en ny bane da dette vil avhjelpe fremtidens transport av både gods og 

passasjerer.  Vi anser det slik at NN-banen har vært utredet så mange ganger at det 

er på tide å komme videre med en detaljplanlegging som kan utgjøre et politisk 

beslutningsgrunnlag for å bygge banen.  Spørsmålet er ikke om man skal bygge 

banen, men hvordan man best mulig bygger banen.  Det er derfor ikke et spørsmål 

om det er behov for en bane i Nord Norge, men et spørsmål om at jernbanebygging 

vil bety enormt mye for Norge som nasjon innen bosetning, næringsliv og 

samfunnsøkonomi.  

Hoveddelen av høringsuttalelsen fra disse regionrådene er identisk, der man stiller 

seg bak de svakhetene som herunder påpekes ovenfor metodene brukt i rapporten. 

Metodene er ikke egnet til å beskrive de positive samfunnsmessige og 

næringsmessige konsekvenser.  Både samfunnslivet og næringslivet vil få uante 

utviklingsmuligheter ved bedre regularitet, rendundans og lavere 

transportkostnader.  Nord-Norge vil bli en viktig vekstregion for Norge som nasjon. 

Fiske, mineralnæring, olje og gass vil komme til å bidra vesentlig inn til 

nasjonaløkonomien i Norge.   En Nord-Norge bane vil derfor aldri kunne anses som 
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en utgiftspost, men som investering for inntektservervelse. Videre kan man også
politisk sett, se for seg Nord- Norge som en enkelt region ved at bane vil knytte
landsdelen sammen på en ny og bedre måte.
Transportsystemet i Nord-Norge kneler allerede, og er på sammenbruddets rand,
spesielt på vinteren ved at det går 43 000 fullastede vogntog ut, tar man med
innsatsfaktorene ligger tallet på nesten 60 000 (2014). Dette er bare tallene fra
oppdrettsindustrien, i tillegg kommer annen transport. Veiene kjøres sund og dette
vises i vedlikeholdsetterslepet som er 7-8 milliarder i Troms og 9 milliarder i
Nordland. Det er også forventet en stor økning i transportvolumene. Det haster
derfor å få på plass et riktig dimensjonert transportsystem der jernbane er en viktig
del.
Ofotenbanen tar unna i dag ca 200 000 tonn av en total mengde på 3,3 milloner tonn
bare fra sjømatnæringen (innsatsprodukter og ferdigprodukter), allerede i dag ser
man kapasitets og regularitetsproblemer på Ofotbanen. En forsering av utbyggingen
av dobbeltspor på Ofotbanen må derfor prioriteres så snart som mulig for å løse
transportproblemene på kort sikt.
En oppgradering av Nordlandsbanen vil medføre at større volumer kan overføres på
bane, samt at systemet som helhet vil være mer redundant. En oppgradert
Nordlandsbane vil også være essensielt for et rendundant og sammenhengene
jernbanesystem skal kunne virke optimalt. Vi ser allerede i dag at togsett blir
forsinket i Sverige. Vi kan derfor ikke forutsette at togtransporten i Nord-Norge skal
for all fremtid være basert på beslutninger som tas/ikke tas i Sverige. Ut fra
sikkerhetspolitiske vurderinger og beredskapsmessige vurderinger vil strekningen
Fauske-Narvik være av nasjonal betydning, forutsatt at resten av jernbanesystemet i
Norge fungerer slik det er tenkt. En jernbanerute gjennom Norge vil både være
tidsbesparende og kostnadsbesparende da ruten er 30-40 mil kortere.
Forsvaret har levert egen uttalelse på under arbeidet med rapporten. Mye av alliert
utstyr er lagret i Trøndelag, og vil måtte flyttes til Nord-Norge under en
sikkerhetspolitisk krise. Dette er vurderinger som ikke kan prissettes, men heller må
anses som en forsikring. Norge er samferdselsmessig kuttet i to ved Tysfjorden, en
sammenhengende bane vil også løse denne nasjonale anomalien.

2.2 Det finnes en rekke viktige forutsetninger som utredningen ikke tar tilstrekkelig
hensyn til:

Nord-Norge vil bli dynamoen i den framtidige norske økonomien.
Norge har en eksportbasertnasjonaløkonomi
Den totale eksportverdien avolje oggassvar ca. NOK 550milliarder i 2018
Den totale eksportverdien avnorsk sjømatvar 99,5 milliarder i 2018, og
forutsettesøkettil 3-500 milliarder motmidten avårhundret. Bl.a. på grunn av
klimaendringene vil mer enn 60%avproduksjonsøkningen komme i Nord-Norge.
Nasjonale eksportinntekter: I løpetavde neste ti-årene vil vi se tokurver som
krysser hverandre: Ikke-fornybar olje/gasspå vei ned, produkter avfornybare
ressurser fra sjø ogland på vei opp!
Rundtmidten avårhundretsnakker vi om ca. 4,5-5 millioner tonn ferske
produkter som skal raskt, ulykkes-ogutslippsfrittfra Nord-Norge til Europa.
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 Planeten Telluståler ikke mer fossil utslipps-transport! Derfor bør
tilførsel-transporttil de nye godsterminalene foregå i kontainere fremførtved en
kombinasjon avførerløse elektriske båter ogutslippsfrie vogntog. Utredningen
tar overhode ikke opp slike intermodale transportløsninger.
EUs, markedenes ogkonsumentenes kravtil ”etisk ogbærekraftigtransportav
mat”vil straffe norsk eksportdersom vi fortsetter å basere osspå vogntog. EU vil
fra 2020starte etableringavstraffetiltak avlangveis vogntogtransportsom kan
innebære altfra ingen veksttil full stopp (Ref. EUs «The White Paper on
Transport», Mars2011, ogde direktiver som nå implementeresi henhold til
denne). Norge er gjennom EFTA/EØSbundettil de samme regler som EU-land.
Fra 2020vil EU starte innkrevingavkompensasjon for «eksterne utgifter»
forbundetmed transport. I følge EUsegen kalkulator vil fraktav1000 tonn gods
fra Narvik til Hamburggi en utgiftpå 28204 Euro for vogntogmot716 Euro for
tog, detvil si 40 ganger høyere for vogntogenn for tog. Ogvi skal jo frakte litt
mer enn 1000tonn!

2.3 Det er vår bestemte oppfatning at Jernbanedirektoratet i sin utredning konsekvent
underestimerer de store nytteverdier som Nord-Norgebanen kan tilføre Norges
samfunnsøkonomiske framtid, ikke minst i form av eksportverdier og ivaretagelse av
landets internasjonale miljø- og klimaforpliktelser. For eksempel vil det for de fleste
være uforståelig at et tiltak som kan sikre landet nåtidige eksportinntekter på 40
milliarder kroner, etter hvert økende til minst 200 milliarder, kan ha en gigantisk
negativ samfunnsøkonomisk nytteverdi.

2.4 Det har ligget en uoppdaget systemfeil innebygget i alle de tre siste utredningene
(1992, 2011, 2019) av Nord-Norgebanen. Denne feilen er knyttet til den store
godsterminalen i Alnabru ved Oslo. Utredningene bygger på den sentrale
forutsetning at Nord-Norgebanen skal kobles på Nordlandsbanen i Fauske og at all
passasjer- og godstrafikk fra regionene nord for Fauske deretter skal fases inn på en
bane til Trondheim og videre til Oslo (Alnabruterminalen for godstransport,
sjømattransport inkludert). Som begrunnelse for dette fremholdes behov for nasjonal
transportsikkerhet og styrkning av egen jernbanetransport, som i dag er henvist til
bruk av det svenske nettet.

2.5 Nytte/kostberegningene, som jo er grunnlaget for utredningens hovedkonklusjoner,
er upålitelige. Dette skyldes blant annet at de er utviklet på grunnlag av de
trasé-alternativene som Asplan Viak baserte sine markedspotensial-beregninger på,
samt Alnabru-anomalien. I følge JBDs oppdrag til Asplan Viak skulle disse traséene
være identiske med dem som ble benyttet i 2011-rapporten. Men det er de ikke, og
det får negative konsekvenser for alle konklusjoner basert på markeds-, transport- og
nytte/kost-analyser.

Problemet oppstår ved at Asplan Viak og JBD ikke har oppfattet at alle traséer som var
grunnlag for analyser i 2011-rapporten går via Nordkjosbotn til Tromsø, mens Asplan
Viak og JBD baserer sine nye analyser på 4 traseér som går via Storsteinnes til
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Tromsø.  Disse vil medføre langt høyere kostnader og mindre nytte enn 

Nordkjosbotn-alternativene. Høyere kostnader fordi det legges inn undersjøiske 

fjordkrysninger og terminaler på Tromsøya, mindre nytte fordi både passasjertall og 

godsvolumer vil bli lavere enn for Nordkjosbotn-alternativene.  

 

Jernbanedirektoratet gir jo selv uttrykk for hvor viktige disse forholdene kan være når det 

sies at kilde for nytte/kostberegningene er markedspotensial-analysene til Asplan 

Viak, og at disse er sentrale i transportanalysene og den samfunnsøkonomiske 

analysen (side 5-10 i vedlegget «Nyttekostanalyse Nord-Norgebanen).  

 

2.6 Nord-Norgebanen er et regionalt, nasjonalt og globalt prosjekt: Mat til verden, 

eksportinntekter til Norge, reduserte klimagass- og plastutslipp. 

 

2.7 Klima-påvirkninger behandles i utredningens vedlegg 4 (Nord-Norgebanen – 

Overordnet vurdering av konsekvenser for klimautslipp). Arbeidet er godt 

gjennomført i henhold til de premisser som er lagt. Men disse premissene er høyst 

diskutable. Hovedinnvendingen er atter en gang at man for full utbygging tenker seg 

at alt gods skal til Alnabru. I tillegg opererer man med at det tar mellom 31 år og 37 

år («tilbakebetalingstiden») før klimagassutslippet fra byggefase, drift og vedlikehold 

er innspart gjennom lavere utslipp i trafikkfasen. Man kvalifiserer dette ved å tilføye: 

«Beregningene av utslipp fra byggefase, drift og vedlikehold tar imidlertid 

utgangspunkt i tradisjonelle innsatsfaktorer i dag. Det kan oppnås utslippsbesparelser 

ved at det stilles miljø- og klimakrav til byggefasen. «Tilbakebetalingstiden» blir også 

en god del kortere hvis Nordlandsbanen elektrifiseres.»  

 

Det er oppsiktsvekkende at utrederne kritiserer sin egen utredning: «Det må også 

understrekes at i en eventuell videre utredningsfase bør klimahensyn vektlegges ved 

valg av og utforming av at det bør stilles miljø- og klimakrav til byggefasen. Det kan 

tenkes at teknologiutviklingen vil innebære at materialer med lav klimapåvirkning blir 

«hyllevare» en gang i fremtiden, likeså at arbeidet med å få til fossilfrie 

anleggsplasser gir resultater». Og videre: «Det kan oppnås utslippsbesparelser ved å 

stille krav om for eksempel bruk av stål og betong med svært lave klimagassutslipp, 

valg av tunneldrivingsmetode samt plassering av massedeponier.» 

 

Kommentar: Utslipps-besparelsene er altså vurdert alt for lavt. Alle de utslippsbesparende 

innsatsfaktorene som nevnes er tilgjengelige allerede. Dersom videre utredninger 

vedtas i Stortinget høsten 2019 kan utbygging starte i 2024 og utføres med 

materialer og maskiner som fører til langt lavere utslipp og kortere 

«tilbakebetalingstid». 

 

2.8 Det såkalte «referansealternativet» er ikke skikkelig definert eller drøftet i 

utredningen, men det innebærer at det ikke bygges en ny Nord-Norgebane. 

Spørsmålet er: Hva vil da måtte skje i stedet? Vi vet at det eneste svaret er veibygging 

dimensjonert for å ivareta de samme transportbehovene. Men hva vil det koste, hva 
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vil den samfunnsøkonomiske nytteverdien av dette være, hva vil det innebære i form 

av klimagasser, helseplager for mennesker og dyr, utslipp av mikro- og nanoplast 

osv.?  

 

2.9 Vi finner det uforståelig at Jernbanedirektoratet har unnlatt å utrede effektene av de 

4 nye internasjonale transportkorridorene som gods og passasjerer får tilgang til 

gjennom bygging av Nord-Norgebanen kombinert med dobbeltspor på Ofotbanen og 

opprusting av Nordlandsbanen:  

 

- Vest-Europa via Ofotbanen – Norrbotnia-banen/Sverige – 

Danmark- Femern/Belt -  

- Russland og Fjerne Østen via Ofotbanen – Haparandabanen – 

Finland/Kouvala –  

- Øst-Europa via Haparandabanan – Helsinki – undersjøisk tunnel 

under Finskebukta – Tallin 

- Vest-Europa via Nordlandsbanen – Meråkerbanen - Sverige- 

Danmark – Femern/Belt 

Viktige referanser her er: 

● Den botniske korridor 

● North-East Cargo Link 

● Barents Euro Arctic Rail 

● North East Corridor til Asia (Narvik-korridoren) 

 

 

2.10 Det er blitt hevdet at Jernbanedirektoratet tror mer på sine modeller enn på 

virkeligheten. Utredningen baserer seg på nasjonale transportmodeller for 

passasjerer (NTM) og gods (NGM), samt «nyttekostnadsverktøyet» SAGA. Men det er 

jo generelt slik at en modell bare gir korrekte resultater dersom den mates med 

relevante, korrekte premisser og data.  

 

På side 5 i «Nyttekostanalyse Nord-Norgebanen» angir JBD hvordan samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet måles ved et tiltak som Nord-Norgebanen. Nøkkelbegrepet er individers, 

reisendes og godskunders, «betalingsvillighet». På side 10 framkommer det at 

«transportmodellberegningene er sentrale i den samfunnsøkonomiske analysen. 

Generelt utgjør betalingsvilligheten for reduserte kostnader ved å reise/og eller 

transportere gods den største delen av nytten ved transporttiltak, som i dette tilfellet 

investering i ny jernbane.» Deretter redegjøres det for at 

markedspotensial-rapporten fra Asplan Viak er grunnlaget for modell-anvendelsen. 

Som vi tidligere har påvist (2.5) gir den rapporten feil resultater fordi den har 

bommet på trasé-valg. Og så konkluderes dette med at «Modellens 

estimeringsgrunnlag er reisevaneundersøkelsene for 2005 og 2009.» Og det anses 

betryggende at for Nordlandsbanen, «sør for Fauske», gir modellen tilfredsstillende 

resultater sammenlignet med innrapporterte tall for 2016. 
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Vi ser at vi nå er inne i dramatiske endringer mht «betalingsvillighet». Etterspørselen etter 

togreiser både innen- og utenlands har øket betraktelig bare siden JBDs utredning ble 

gjennomført. Og sjømat-eksportørene i Nord-Norge melder seg på. Dette 

eksemplifiseres ved en reportasje i Klassekampen 12. juli 2019 (side 8-9). Steinar 

Eliassen i selskapet Norfra «eksporterer fersk fisk fra Nord-Norge og drømmer om å 

få sende varene på tog direkte til markedene i Europa». Line Ellingsen i Ellingsen 

Seafood uttaler: «Jeg registrerer at kundene våre foretrekker tog i stadig større grad, 

og tenker at det er en grunn til det. Veinettet er dårlig tilpasset den store transporten 

vi har av laks, sier hun». Merete Kristiansen fra Nordlaks i Stokmarknes arresterer en 

uttalelse fra Jernbanedirektoratet om at sjømatnæringen ikke kommer til å prioritere 

tog dersom prisene på laks fortsetter å øke. «Hun opplever at kundene ønsker å 

redusere CO2-avtrykket.» «Vi ønsker oss mer tog i framtida, og ikke mindre, sier 

Kristiansen.»  

 

 

 

 

Spørsmål:  

1) Skal vi tro på at reisevaner for folk og gods i 2005 og 2009 er 

representative for hva klima-/miljø-krisene har gjort med folks 

betalingsvillighet i 2019, i 2030 eller i 2050? 

2) Skal vi tro på at reisevanene på Nordlandsbanen, «sør for Fauske», er 

representative for reisevanene på en bane gjennom Nord-Norges 

folkerikeste områder i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms? 

3) Hvorfor har man ikke utredet en parallell til Saltenpendelen basert på 

jernbanetrianglet Narvik-Harstad-Tromsø, med alt det kunne bety for 

regionforstørring og transport i regi av UNN og UiT-Norges arktiske 

universitet? 

 

Modellene slår også feil ut for godstrafikken på Nord-Norgebanen fordi de baserer seg på feil 

trasévalg kombinert med for lave godsvolumer, og fordi transport via nye 

transportkorridorer til Europa ikke er verdsatt. Det er merkverdig at utrederne ikke 

har anvendt 2017-godstallene angitt i de tre nord-norske fylkenes godsstrømanalyser 

som ble publisert høsten 2018, trass i at JBDs utredningsgruppe fikk disse direkte 

tilsendt fra oss.  

 

2.11 Stortinget utsatte i 1994 spørsmålet om bygging av Nord-Norgebanen på 

ubestemt tid. En vesentlig årsak var usikkerhet med hensyn til størrelsene på 

framtidige godsvolumer. Denne usikkerheten burde nå kunne fjernes en gang for alle 

(Kilder: Status 2018 – Næringstransporter i Troms og Finnmark, Troms 

Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune, 2018). Faktisk havbruksproduksjon: «I 

Norge produseres det nærmere 6 ganger mer i 2017 enn i 1994, i Nord-Norge 10 

ganger mer, og i Troms og Finnmark nærmere 17 ganger mer.» Videre: «Fra 2012 har 
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det vært en liten nedgang i volum nasjonalt (- 1.7%). I Nord-Norge har det imidlertid
vært en vekst på 15.2%, i Troms og Finnmark 15,6%».

Sjømatnæringene i Nord-Norge hadde utgående transporter på ca. 1.5 millioner tonn i 2017.
“Nord-Norge har betydelige fordeler for fremtidig økt oppdrett av laks og ørret, som
store arealer og lave sjøtemperaturer. Utfordringer knyttet til fiskevelferd og miljø
har ført til en vekstbegrensing innen oppdrett av laks og ørret i Norge. Disse
utfordringene må løses for å oppnå volumvekst innen oppdrett, og studien beskriver
dermed scenario i) med marginal volumvekst grunnet vedvarende utfordringer, hvor
vekst skjer i form av verdi grunnet økt etterspørsel, og ii) betydelig økning i produsert
volum som følge av løsninger på biologiske og miljømessige utfordringer, og økte
sjøtemperaturer som fører til en forflytning av produksjonen nordover.” Tre ganger
økning i produksjonsvolum fram mot 2040 anses realistisk. (Kilde: “Havnæringene i
nord”, Side 4, Sintef nord, 2018).

Det samlede veitransportarbeidet knyttet til sjømatbedriftene (både fangst og havbruk) som
benytter infrastrukturen i Troms og Finnmark fylker har en ÅDT(V) på 261. (ÅDT(V)=
gjennomsnittlig antall vogntog i døgnet over hele året, antallet vil altså være langt
høyere i perioder av året og dager i uken). Dette tallet inkluderer også innsatsmidler,
fôr, biprodukter og interntransporter. Sjømatnæringen står for 26,4% av de
registrerte veitransportene. En tre-gangers vekst kan bare tas hånd om ved bygging
av jernbane som kombineres med tilførselssystem basert på strategisk utbygging av
fylkesveier og utslippsfrie, hurtiggående båter.

2.12 På tross av utredningens mange svakheter mener vi likevel at kunnskapen som
oppnås ved å sammenholde den foreliggende utredning med Ribu-utvalgets (1981),
NSBs (1992) og Jernbaneverkets (2011) utredninger er mer enn tilstrekkelig til å
fastslå at jernbane er det eneste realistiske konsept for å løse landsdelens
transport-utfordringer og sikre Norges framtidige eksportinntekter. Utviklet på en
riktig måte vil jernbanen også yte store bidrag til at Norges klimaforpliktelser kan
innfris og at bosettingen i landsdelen opprettholdes og endog økes.

2.13 Vi vil sterkt understreke at Nord-Norgebanen aldri har blitt nedstemt i Stortinget,
men har vært gjenstand for gjentatte beslutningsvegringer. Man har utsatt endelige
beslutninger for å avvente utviklingen. Vår årvåkenhet er skjerpet med henblikk på
gjentagelse av «bak-sceneteppe»-manøvrene som fant sted etter at NSB´s sterkt
utbyggings-positive utredning «Med toget til 69 42 nord» ble lansert høsten 1992.
Det ble da beordret ny utredning der opprinnelige nytte/kost-verdier fra 1.15-0.59
ble endret på mystisk vis til 0.09-0.06 (se St. meld. nr. 28, 1993-1994 og Innst. S. nr
133, 1993-1994).

2.14 I det nasjonale og regionale politiske arbeid må jernbane og transport i Nord
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områdene trekkes sterkt inn, både med tanke på multimodale transportsystemer og 

tverrnasjonale løsninger med våre naboland og med EU, som Nordkalott-samarbeidet  

inviterer til. Spesielt må utvikling av norsk-svensk samarbeid ved gjensidig bruk av  

hverandres jernbane- og infrastruktur for transport utredes. Dette vil få avgjørende  

betydning for de endelige trasé- og knutepunkt-valgene. Dette er ytterligere  

bekreftet ved en markant EU-støtte til jernbaneutbygging i Sverige og Finland, samt  

understrekning av at jernbane i Nord-Skandinavia må omfatte Nord-Norge. 

 

2.15 Vi vil understreke at jernbaneutbygging i Nord-Norge er et av de største nasjonale 

prosjekter i dette århundre med enorm betydning for nasjonens samfunnsøkonomi, 

næringsliv og bosetting, og samtidig helt avgjørende for at Norge skal kunne 

overholde sine internasjonale klima- og miljø-forpliktelser. Det er etter vår 

oppfatning ikke grunnlag for å stille spørsmål om behov for jernbane i landsdelen, 

men det må rettes et stort nasjonalt fokus mot hvordan og hvor raskt banen kan 

bygges ut. 

 

 

2.16 Vi støtter helhjertet en utbygging av hele Nord-Norgebanen fra Fauske til 

Nordkjosbotn, med sidelinjer til Harstad og Tromsø. Dette åpner for videreføring av 

Nord-Norgebanen nordover til Finnmark, og for grensekryssende jernbane fra Kolari i 

Finland til Storfjord i Troms. Men det må understrekes at banen bare kan ta ut sitt 

fulle potensiale ved at Ofotbanens/Malmbanens dobbeltspor er klare til bruk når 

Nord-Norgebanen åpnes for trafikk. En ny utredning må også utrede det store 

nyttepotensialet som ligger i opprettelse av jernbanetrianglet Narvik-Harstad-Tromsø 

  

 

Med henvisning til ovenstående punkter ber vi om at Jernbanedirektoratets utredning må 

forsterkes med relevante analyser av de forhold dette innspill fremmer. Utvidelsen 

av JBDs utredning er ikke tenkt som en konseptvalgutredning (KVU), men som 

vesentlige bidrag til overordnede og strategiske beslutninger om jernbanens 

fremtid innenfor multimodal transport i Nordområdene, inkludert Nord-Norge. 

Samferdselsdepartementet, og i neste omgang Stortinget, bør nøye vurdere om 

Jernbanedirektoratet er rette instans til å lede kommende utredninger. 

 

 

 

 

 

3.0 Videre analyser av utvalgte utredningsoppdrag  
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Vi vil i det følgende analysere og drøfte i hvilken grad Jernbanedirektoratet har løst noen
viktige oppgaver de påtok seg i henhold til Samferdselsdepartementets oppdragsbrev
og egen fremdriftsplan.

Oppdatert kostnadsanslag

3.1 Vi har tidligere (se 1.0) henvist til at bakgrunns-utredningen fra 2011 opererte
med følgende anslag: Mellom 40 og 60 milliarder kroner for hele strekningen
Fauske-Tromsø, og 20-30 milliarder for de to delstrekningene Fauske-Narvik og
Narvik-Tromsø.

I den foreliggende utredningen opereres det med anslag som er 2-3 ganger høyere enn
2011- kostnadene. Tatt i betraktning at traséene skal være de samme som ble
anvendt i både 1992- og 2011-utredningene har vi gode grunner til å tro at de
nye anslagene er urimelig og urealistisk høye.

Justert for kroneverdi kommer både 1992- og 2011-utredningene ut
med de samme anslagene.
I samarbeid med Tromsø kommunes jernbaneutvalg, utførte en
masterstudent-gruppe ved NTNU, tilknyttet Jernbanelandsbyen i
Experts in Team-programmet, en utredning av banestrekningen
Narvik-Nordkjosbotn-Tromsø i 2017. Gruppen ble veiledet av
førstelinjes jernbane-eksperter fra NTNU og Bane Nor, og prisanslaget
for banestrekningen ble satt til 27 milliarder kroner. Denne
utredningen ble oversendt JBDs utredningsgruppe, men den er senere
ikke blitt referert til, verken muntlig eller skriftlig.
I Nord-Sverige har man i løpet av de siste 15 årene startet bygging av
to lange banestrekninger. Begge er delvis finansiert med EU-midler.
Botniabanan, 190 km fra Nyland til Umeå med 144 bruer og 26 km
tunneler ble ferdigstilt i 2010 til en pris på 15 milliarder svenske kroner
(SEK). Banelengden tilsvarer omtrent Narvik-Tromsø, som er prissatt til
54 milliarder NOK. For øyeblikket bygges Norrbotniabanan, 270 km fra
Umeå til Luleå, som er prissatt til 29 milliarder SEK. Lengden tilsvarer
banetrianglet Narvik-Harstad-Tromsø som av JBD er prissatt til 74
milliarder NOK.

Spørsmål til JBD: Hvorfor er kostnadene ved bygging av Nord-Norgebanen blitt så
uforholdsmessig mye høyere enn tidligere estimater for samme traséer, og
hvordan kan Sverige tilsynelatende bygge langt billigere enn vi kan i
Norge?

Da vi stilte dette spørsmålet til Jernbanedirektoratets prosjektgruppe under
medvirkningsmøtet i Narvik 04.06.19 fikk vi til svar at det var langt høyere
sikkerhetskrav i dag enn tidligere. Hva innebærer dette, og betyr det at
Sverige/EU stiller lavere sikkerhetskrav enn Norge?
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3.2 Trasévalgene 

SD ba JBD om å basere arbeidet på «den trasé som ble vurdert i rapporten 

Jernbanens rolle i nord.» Spørsmålet blir da om den som har formulert dette 

oppdraget har lest 2011-rapporten som det henvises til, for der foreligger det 

ikke én definert trasé, og dette faktum innebærer at JBDs utredning fra 1. juli 

2019 befinner seg på «villspor», i tillegg til at noen viktige trasévalg er 

«sporløst forsvunnet».  

3.2.1 Bakgrunnen for Nord-Norgebanens traséer 

Ved behandling av Ribu-utvalgets positive utredning (NOU 17:1981), utsatte Stortinget (som 

vanlig) i 1983 avgjørelsen angående jernbanebygging i nord. Men 

samme år la en faggruppe nedsatt av NSB fram «teknisk/økonomiske 

traséutredninger for Nord-Norgebanen.» Disse var grunnlaget for NSBs 

grundige utredning «Med toget til 69 42» fra 1992, og ble i neste 

omgang anvendt uendret av Jernbaneverket ved utarbeidelse av 

«Jernbanens rolle i nord».  Kartskissene i 1992- og 2011-rapportene 

viser at det for flere av bane-strekningene hadde blitt utredet 

alternative traséer. Det er derfor uforståelig hva SD har ment med 

«den trasé som ble vurdert i rapporten Jernbanens rolle i nord.» 

3.2.2 Er de utredete 2011- og 2019- traséene identiske? 

Svaret er et helt klart «nei». Alle de utredete traséene i 1992- og 

2011-utredningen går via Nordkjosbotn til Tromsø. Dessuten er 

tilhefting av en bane fra Bjerkvik til Evenes-Tjeldsund-Harstad 

inkludert for både Nord-Norgebanen (Fauske-Narvik-Tromsø) og 

Tromsbanen (Narvik-Tromsø) 

 

3.2.3 Spørsmål som savner svar (se også 3.4) 

Vi har rettet skriftlige spørsmål både til Jernbanedirektoratet og Asplan 

Viak angående trasévalg som avviker fra oppdraget «den trasé som 

ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket, 

2011) Det har vist seg svært vanskelig å få adekvate svar. 

 

Spørsmålene har dreiet seg om traséer som ikke er blitt utredet på tross av 

bestilling (Bjerkvik – Straumen stasjon på Ofotbanen) og Tromsø via 

Nordkjosbotn.  

 

 

 

3.3 Samfunnsøkonomiske analyser 

3.3.1 Er KVU-metodikken fulgt? 

Hvis svaret er «ja», så fremgår dette i alle fall ikke av utredningen. En 

KVU-tilnærming baserer seg på at man tar for seg en oppgave som 

det i utgangspunktet finnes flere løsninger for. Da må denne 
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oppgaven først defineres og formuleres. Deretter sammenligner 

man løsnings-alternativene, før man kommer med endelige 

anbefalinger.  

 

En oppgave-definisjon for den foreliggende utredningen kunne, for 

eksempel, ha vært å sammenligne konsepter for hvordan Norge kan 

utvikle hurtig, rimelig, lavutslipps, areal-gjerrig transport av gods og 

passasjerer innen, ut fra og inn til Nord-Norge på en måte som 

opprettholder, helst øker, eksportinntektene fra økende 

godsmengder.  

 

Det finnes i realiteten bare to konsepter for å løse denne oppgaven: 

1. Veibygging som gjør det mulig at vogntog kan ta hånd om den 

store økningen i godsmengder som er forventet, med 

«dør-til-dør» transport fra produsent til marked. 

2. Jernbanebygging med direkte overgang til internasjonale 

transportkorridorer og multimodale løsninger for transport til 

og fra godsterminalene. 

Disse to konseptene ville så måtte utredes og sammenlignes mht 

hovedmålene i Nasjonal Transportplan – for eksempel i forhold til 

klima-/miljø-mål og målsetningen om overføring av gods fra vei til 

bane/sjø, sammenholdt med de spesifikke forhold og forutsetninger 

som gjelder for Nord-Norge. 

 

3.3.2 Er det utført sammenligning med «et alternativ der man unnlater 

å gjennomføre tiltaket»? 

Det eneste realistiske alternativet til jernbanebygging vil være at alle 

nødvendige, framtidige transportoppgaver ivaretas ved å bygge ut 

veikapasitet som muliggjør at all transport foretas ved vogntog, 

buss og personbil. For å få en avklaring på hvilket konsept som best 

kan ivareta oppgavene måtte man ha utført komparative 

kostnadsoverslag og samfunnsøkonomiske analyser for begge disse 

alternativene, bane versus vei. Dette finnes ikke i den foreliggende 

utredning. 

 

I den grad vi har pålitelige kunnskaper til å foreta en slik sammenligning vil 

man finne at det kan oppnås store samfunnsøkonomiske og 

klima/miljømessige gevinster av jernbane, knyttet til: 
 

1. Godstransport 
a. Sjømat og andre typer ferskvare fra land og sjø kommer til 

markedene på halvparten av tiden, til halvparten av prisen 
dersom transport-lengden er over 500 km (-dette er kjent fra en 
rekke utredninger over hele verden). Forutsetningen for dette er 
dobbeltspor på Ofotbanen, samt utbygging av den nye 
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Norrbotnia-banan og Femern Belt-tunellen mellom Danmark og
Tyskland (der hvor ferjen Rødby-Puttgarden nå går). Og:
Omlasting på Alnabru ertids-ogutgiftsøkende. Må unngås!

b. I år eksporteres det bortimot1.541 million tonn
sjømat-produkter fra Nord-Norge til Europa. Dette krever
oppimot 60 000 lastebiler (vogntog) dersom hvert tar 19 tonn
(-men mange tar bare 17 tonn).

c. Et eneste godstog (400 meter langt, lasteevne 1020 tonn) fjerner
mer enn 50 vogntog fra veiene våre.

d. Ifølge Sintef(2018) er det muligmed 3 gangers økningav
sjømateksporten i løpet av de neste 20-30 årene. Dette er en
nedjustering fra 2012-rapporten som anga 5 gangers økning.
Dette måleter fortsatt ikke politisk skrinlagt, og det kan nås
dersom næringens totale bærekraft-, miljø- og
dyrevelferds-utfordringer finner tilfredsstillende løsninger. Men
detvil uansettvære umuligå følge dette transportbehovet opp
med veiutbygging.

e. Fôr-, palle- ogemballasje- transport forutsetter en stor armada
avlastebiler på veiene. Husk at det må ca. 1.2 kg fôr til for å
produsere 1 kg laks!

f. Bosettinglangs kysten: Hurtig (under 30 timer) transport til
europeiske markeder muliggjør verdiøkning og bolyst i
kystsamfunnene, basertpå lokal bearbeiding avbåde oppdretts-
og vill-fisk, dvs. ikke-fryste produkter! Dette gjelder også for
hvitfisk-produkter, og Tromsø er landets største
hvitfisk-kommune.

g. Inntransport avforbruksvarer (ASKO, Coop, Rema 1000) i store
mengder. En armada avlastebiler som kan fjernes.

h. Tilførsel til jernbanens godsterminaler kan i høygrad utføres av
elektriske, ubemannede, container-fraktende båter fra
slakteri/fiskehavn. Ogutslippsfrie, norske lastebiler kan pendle
mellom produksjonssteder og godsterminaler på selektivt
opprustede fylkesveier.

2. Passasjer-transport (influensområde med mer enn 300 000 mennesker,
mer enn Trønderbanen, ogmange ganger Rørosbanen)

a. Regionforstørring.
b. Bedre samvirke i nord
c. Behovene til UNN og UiT: Begge disse store institusjonene har

forpliktet seg til å kutte i transportrelaterte utslipp. Begge har
viktige deler avvirksomheten plassert i Tromsø, Harstad og
Narvik. Begge har etstortantall personer som reiser fram og
tilbake mellom virksomhetsstedene, eller trenger transport fra
bosteder som ligger mellom disse.

d. Hurtig, sømløs og utslippsfri transport til/fra utlandet ved de før
nevnte transportkorridorene.

e. Store positive bærekrafts/miljø-effekter på turistindustrien.
3. Reduserte klimagass-utslipp

a. Basert på de tallene vi har vil det dreie seg om 200-300 000
CO2-ekvivalenter eller mer dersom dagens eksport-transport
overføres fra vei til bane.

4. Reduserte negative påvirkninger på miljø og arealbruk
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a. Veitrafikk med dekk-ogasfaltslitasje er årsak til en rekke helse-
ogmiljøskadelige produkter utover klimagasser. Deter for
eksempel for lite fokusertpå atmesteparten avde 8000 tonn
mikroplastsom slippesuti norsk natur årligskriver segfra
veitrafikk!

b. Veibyggingkrever 6 ganger størreareal enn jernbane for å frakte
tilsvarende antall gods-tonn ogpassasjerer! Dette må tas hensyn
til i forhold til bevaringavøkosystem-integritet,biologisk
mangfold, matjord,utmarksbeiter ogreintrekk.

.

3.4 Medvirkning vektlagt?
Utredningens fremdriftsplan er datert 1. februar 2018. Den eneste uthevede

avsnittsoverskriften i hele planen er «Medvirkning vektlegges i
utredningsarbeidet». Her fremholder Jernbanedirektoratet det som særs
viktig «å legge til rette for en åpen prosess med bred deltagelse…».

For å oppnå dette står det allerede for «Vår 2018» oppført at man skal «planlegge
medvirkningsprosesser inkludert etablering av referansegrupper/dialogfora.»
Deretter skal det «Høst 2018» gjennomføres
«innspillskonferanser/medvirkningsprosesser». Det ble gjennomført i alt 5
innspillskonferanser. Hver av dem varte 4-5 timer. Det ble avholdt en rekke
innlegg på hvert event. De fleste av disse ble lagt ut på Nord-Norgebanens
hjemmeside under Jernbanedirektoratets nett-plattform. Det ble spilt inn
mange gode, omforente forslag, for eksempel at traséen til Tromsø måtte gå
via Nordkjosbotn (se 2.5 og 2.9), og utredning av viadukter for å unngå
negative påvirkninger av biotoper, dyretrekk og produktive arealer.

Siste medvirkningskonferanse (et såkalt «dialogforum») fant sted i Narvik 4. juni 2019,
altså 26 dager før utredningens høringsversjon ble framlagt. Alle
kostnadsanslag og øvrige konklusjoner som forefinnes i utredningen ble
framlagt på konferansen. De vakte kraftig debatt, spørsmål og alternative
fortolkninger, samt forslag til endringer. Men intet av dette ble problematisert
eller endret før utredningen ble publisert.

Hva som kom ut av Jernbanedirektoratets medvirknings-prosess?

En halv side i utredningens hovedrapport (3.4, side 15). Avsnittet er utpreget
refererende og lite poengtert.

I det velskrevne og informative vedlegg 3 («Behovsanalyse Nord-Norgebanen 2019»), finner
man følgende avsnitt: «I den første fasen av utredningsarbeidet ble det
imidlertid gjennomført flere innspillskonferanser med deltakere fra berørte
fylkeskommuner, kommuner, etater, virksomheter og organisasjoner.
Bidragene fra disse konferansene samt innspill gitt på annen måte er en del av
grunnlaget for den forenklede behovsanalysen som er presentert i denne
rapporten.»
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3.5 Gjennomføringen av framdrifts- og tidsplaner 

3.5.1 Var det i utgangspunktet avsatt nok ressurser? 

Det var opprinnelig planlagt at utredningens høringsversjon skulle 

publiseres 15. mai, med høringsfrist ca. 1. september. Underveis ble 

det fra Jernbanedirektoratets prosjektgruppe meddelt at 

utredningens høringsversjon ville bli forsinket. På forespørsel ble 

det svart at forsinkelsen skyldtes én sykdomsvakanse. Deretter ble 

det etter hvert fastslått at høringsversjonen skulle ferdigstilles til 1. 

juli med høringsfrist 1. oktober. Derved ble høringsvinduet 

innskrenket med ½ måned. Men hovedproblemet var at 

høringsperioden nå overlappet med ferietid og valgkamp. Dette 

vanskeliggjorde saksbehandlingen i de fleste aktuelle 

høringsinstanser, og framstår derfor som høyst uønsket.  

 

Vi mener det er viktig at det i det videre arbeid tas hensyn til disse 

erfaringene. 
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Endring av domstolstruktur  - uttalelse Nordland fylkes eldreråd   
Nordland fylkes eldreråd behandlet domstollskommisjonens forslag om ny domstolstruktur i ER-
sak 067/2019 den 7.10.2019, og har fattet følgende vedtak: 
 

Nordland Fylkes Eldreråd er sterkt uenig i forslaget fra Domstolkommisjonen om en 
dramatisk nedleggelse av tingretter over hele landet. For Nordlands vedkommende 
innebærer forslaget en nedleggelse av hele fire tingretter samt at Lofoten Tingrett blir et 
avdelingskontor av Salten (Bodø) Tingrett. 
 
Eldrerådet konstaterer med beklagelse at Domstolkommisjonen – som i hovedsak består av 
medlemmer fra de store byene i Norge, og med kun en representant fra Nord-Norge 
(Tromsø) – er av den oppfatning at kun størst er best, og med påstand om at 
rettssikkerheten dermed blir best ivaretatt. Dette er en påstand som i liten grad er 
dokumentert da det ikke er sjelden at ankeavgjørelser i høyere rett omgjør avgjørelser tatt 
av også de større tingretter. For rettssikkerheten er tilgjengelighet minst like viktig – uten 
at dette i særlig grad er berørt. 
 
Det fremsettes også påstand om at samfunnet vil spare betydelige beløp gjennom denne 
sterke sentraliseringen. I dette regnestykket er det overhodet ikke berørt merkostnader i 
form av reise-, oppholds- og tidsbrukskostnader for de mange som nå får betydelig lengre 
reiser. 
 
Utgangspunktet for Domstolkommisjonen må også kunne sies å være snudd på hodet. Man 
foretar strukturendringer nå mens forslaget til innhold først vil komme i 2020. Et omtrent 
tilsvarende forslag som dette kom for fire år siden – da ble dette lagt i skuffen uten at noe 
ble gjort. Eldrerådet anbefaler samme plassering av dette forslaget.  
 
Det ser allerede nå ut til at forslaget ikke vil bli vedtatt -  idet opposisjonspartiene klart har 
sagt at forslaget ikke er akseptabelt. Det samme har to av regjeringspartiene signalisert. 
På denne bakgrunn ser eldrerådet det nærmest som provoserende om forslaget i det hele 
tatt skal sendes på høring – en høring som bare vil skape ytterligere uro i store deler av 
landet. 
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ØKONOMIMELDING 2/2019 
 
 
Økonomimelding 2/2019 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.08.2019.  
 
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 2. tertial 2019 samt årsprognose 
for 2019  
 

 
 
 
Prognosen samlet for 2019 indikerer et merforbruk på 19,7 mill. kr, og tilsier en svekkelse av 
resultatet sammenlignet med prognosen etter 1. tertial 2019. Det er først og fremst driften av 
helse og omsorg som rapporterer betydelig svekkede tall etter 2. tertial 2019. Prognosen for 
drift av enhetene var et merforbruk på 9,8 mill. kr etter 1. tertial 2019, mens det etter 2. tertial 
forventes et merforbruk på enhetene i 2019 på 18,1 mill. kr. Prognosen på samme tid i fjor 
viste et beregnet merforbruk på 24,7 mill. kr på driften av enhetene for 2018. Totalt for 
kommunen indikerer prognosen en forbedring i 2019 på rundt 7,7 mill. kr sammenlignet med 
endelig resultat for 2018. For detaljer rundt driften av enhetene vises det til kapittel 3.  

Regulert 

budsjett Budsjett pr aug

Regnskap pr 

aug

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2019 2019 2019 2019 2019

Fast lønn 394 672 738 248 677 118 255 210 164 6 533 045 403 572 738 8 900 000

Overtid 3 276 840 2 184 560 5 674 799 3 490 239 7 676 840 4 400 000

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 28 498 133 18 998 755 31 552 728 12 553 973 46 538 133 18 040 000

Annen lønn 30 796 577 20 531 051 19 710 220 -820 832 29 616 577 -1 180 000

Sosiale utgifter 79 570 816 65 080 303 67 572 527 2 492 224 82 780 816 3 210 000

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 113 748 446 75 972 297 86 389 178 10 416 881 120 998 446 7 250 000

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 83 431 606 58 224 404 56 788 355 -1 436 049 86 431 606 3 000 000

Overføringsutgifter 64 515 847 44 328 056 34 055 063 -10 272 993 53 675 847 -10 840 000

Kjøp av konsesjonskraft 13 627 000 9 084 667 8 226 915 -857 752 13 627 000 0

Skatt på kvotekraft 1 680 000 1 680 000 1 386 900 -293 100 1 680 000 0

Rente og finansutgifter 63 475 351 42 316 901 41 943 664 -373 236 63 475 351 0

Avsetninger til fond 0 0 781 013 781 013 5 780 000 5 780 000

Dekning av tidligere års merforbruk 2 000 000 0 0 0 0 -2 000 000

Avskrivninger 37 383 981 0 0 0 37 383 981 0

Sum utgifter 916 677 335 587 078 112 609 291 526 22 213 413 953 237 335 36 560 000

Refusjoner syke- og fødselspenger -14 656 493 -9 770 995 -22 452 660 -12 681 665 -32 286 493 -17 630 000

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -105 719 702 -82 917 873 -84 850 451 -1 932 578 -110 469 702 -4 750 000

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -74 526 636 -41 264 872 -39 647 264 1 617 608 -65 996 636 8 530 000

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -39 092 859 -21 018 573 -13 629 367 7 389 206 -39 092 859 0

Rammetilskudd -296 511 272 -195 697 440 -196 364 391 -666 951 -304 871 272 -8 360 000

Skatt på inntekt og formue -256 046 277 -179 232 394 -162 513 356 16 719 038 -251 786 277 4 260 000

Eiendomsskatt -41 650 000 -41 650 000 -42 394 390 -744 390 -42 390 000 -740 000

Salg av konsesjonskraft -33 777 005 -22 518 003 -19 430 944 3 087 059 -33 777 005 0

Salg av kvotekraft -6 000 000 0 -4 244 040 -4 244 040 -6 000 000 0

Aksjeutbytte -7 000 000 -5 000 000 -4 384 071 615 929 -4 380 000 2 620 000

Rente og finansinntekter -1 775 000 -1 183 333 -1 347 634 -164 301 -2 555 000 -780 000

Bruk av fond -2 538 110 -1 692 073 0 1 692 073 -2 538 110 0

Motpost avskrivninger -37 383 981 0 0 0 -37 383 981 0

Sum inntekter -916 677 335 -601 945 556 -591 258 568 10 686 988 -933 527 335 -16 850 000

T O T A L T 0 -14 867 444 18 032 958 32 900 401 19 710 000 19 710 000
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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 svakere enn beregnet i budsjett. 
 
Selv om prognosen totalt for kommunen er 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 skole gir effekt, men at 
det tar noe lenger tid enn forventet å oppnå tilsvarende effekt av omstilling innenfor 
pleie/omsorg. 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 
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 rentene har steget 
noe. 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 2. 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. 
 
Basert på skatteinngang per september og oppdatert prognosemodell fra KS er det ikke 
realistisk å forvente at budsjettmålet nås for 2019. I prognosen er det lagt til grunn et negativt 
avvik på 4,3 mill. kr. Rammetilskuddet er iht. budsjett. Imidlertid viser prognosemodellen til 
KS en økning i inntektsutjevningen fra staten på ca. 8,5 mill. kr utover budsjett. Netto gir 
dette en økning i skatt og rammetilskudd på 4,2 mill. kr.  
 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 0,7 mill. 
kr høyere enn budsjett i 2019. 
 
 
Utbytte  
Budsjettet ble regulert opp med 2 mill. kr i forbindelse med regnskapsframleggelsen for 2018.  
 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

Fellesområder -590 044 759 -394 752 443 -371 951 912 22 800 533 -588 434 759 1 610 000
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Konsesjonskraft/kvotekraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett.  
 
 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
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 er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den 
ordinære statlige tilskuddsordningen. Det er innvilget et skjønnstilskudd på 1 mill. kr for 
ressurskrevende tjenester i 2019. 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. Tidspunkt for 
låneopptak er forskjøvet lengst mulig, til januar 2020. Dette har medført behov for å øke 
rammen til kassekreditten. Lavere renteutgifter på lån, ca. 2,2 mill. kr går dermed mot 
tilsvarende økt rente kassekreditt.  
 
 
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 budsjettet.  
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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. 
 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

  

Budsjett Ny prognose Endring

2019

PENSJON KLP FELLESORDNNING 53 539 705     48 721 679     -4 818 026     

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE 9 166 762       8 979 902       -186 860         

PREMIEAVVIK PENSJON KLP -26 184 379   -17 623 023   8 561 356       

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 9 465 689 9 711 870 246 181          

PREMIEAVVIK SPK -896 043         -1 105 209     -209 166         

PENSJONSPREMIE AFP 116 887 0 -116 887         

PENSJON SYKEPLEIERE 7 390 234 6 952 551 -437 683         

AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK -23 177 191 866 215 043          

T O T A L T 52 575 678 55 829 636 3 253 958       
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 2. 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

2019 2019 2019 2019 2019

1 Politikk

Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

Sum område: 1 Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

Sum område: 2 Administrasjon 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 999 061 5 954 715 5 394 850 -559 865 8 499 061 -500 000 

Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 25 483 210 28 522 873 3 039 663 42 277 367 2 500 000

Plan og utvikling 7 353 019 4 573 174 3 324 859 -1 248 314 6 353 019 -1 000 000 

Felles Eiendom, plan og  samfunnsutvikling 1 194 095 754 893 723 534 -31 359 1 194 095 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 36 765 992 37 966 116 1 200 125 58 323 542 1 000 000

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 749 519 79 640 138 76 169 671 -3 470 468 121 399 519 -350 000 

Barnehage 35 405 047 22 352 083 22 725 648 373 565 36 755 047 1 350 000

Barne og familie 38 652 452      24 721 974      23 831 175      -890 798          38 352 452 -300 000 

Intergrering 19 660 910      12 741 444      12 380 905      -360 539          19 660 910 0

Kultur 13 430 430 8 590 248 10 125 035 1 534 787 12 730 430 -700 000 

Oppvekst og kultur Felles 1 144 814 721 576 740 308 18 731 1 144 814 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 043 172 148 767 463 145 972 742 -2 794 722 230 043 172 0

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 577 456 8 147 586 8 493 666 346 080 12 577 456 0

Institusjon 78 412 181 50 211 435 55 552 168 5 340 734 85 412 181 7 000 000

Hjemmetjenesten 102 278 444 65 656 243 71 623 404 5 967 161 111 278 444 9 000 000

Fauske storkjøkken 3 142 904 1 979 412 2 146 927 167 515 3 142 904 0

Helse 43 930 617 27 895 668 24 825 618 -3 070 049 45 130 617 1 200 000

NAV 22 986 572 15 042 053 16 024 382 982 329 23 386 572 400 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 168 932 397 178 666 165 9 733 770 280 928 174 17 600 000

T O T A L T 590 044 759 379 885 002 388 952 980 9 067 981 608 144 759 18 100 000
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3.1 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per 2. tertial 2019 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur har siden rapportering til økonomimelding 1 
gjennomført nye strukturendringer. Hauan og Erikstad skole er lagt ned og elevene er 
overført til henholdsvis Finneid og Vestmyra skole. Finneid skole har da 114 elever (kapasitet 
165) og Vestmyra skole har 667 elever (kapasitet 675). Kommunen står nå med 4 operative 
grunnskoler hvorav tre er 1–10 skoler og én er 1–4 skole. 
 
På integreringsområdet er det planlagt og startet en prosess for sammenslåing av 
avdelingene voksenpedagogisk senter og flyktningkontor fra 01.01.2020. Disse vil 
samlokaliseres i gamle Hauan skole under én, felles avdelingsleder og vil igjen fremstå som 
en integreringsavdeling. 
 
For barnehageområdet har Erikstad barnehage endelig fått permanente og tidsriktige lokaler, 
og er flyttet inn i ombygde fasiliteter i gamle Erikstad skole. Brakkerigg er tømt og skal 
avhendes til annet bruk, og en lang periode i midlertidige lokaler er dermed avsluttet. I tillegg 
jobbes det med å sette kjellerlokalene i barnehagen i Valnesfjord i stand til å åpne ny 
avdeling, samt flytting av resten av hvit-barnehagen på Vestmyra til de ledige arealene av 
gamle Erikstad skole. 
 
01.01.2019 opprettet kommunen lovpålagt akuttberedskap for barnevernet. Vi har i 2019 
solgt denne tjenesten til Sørfold kommune og Nord-Salten barnevern i Hamarøy/Tysfjord. 
Etter avtale og ved gjennomføring av kommunesammenslåing går Nord Salten ut av denne 
ordningen fra 01.01.2020. Vi skal fortsatt levere tjenesten til Sørfold kommune i 2020, men 
mister et inntektsgrunnlag fra Nord Salten for drift av turnusordningen. 
 
På kultursiden er Gata 19 gjennomført i strålende vær og med god stemning, og booking for 
Gata 20 er allerede i gang. Festivalen har utviklet seg i en god retning i sine to driftsår og er i 
ferd med å etablere et godt navn i festivalbransjen. 
 
Regnskapsmessig prognostiseres det at skole skal gå med et mindre underforbruk og 
dermed klare innsparingene som forutsatt i budsjett og skolestruktursak. Som rapportert i 
økonomimelding 1 vil ikke enhet barnehage gå i balanse for 2019. Prognose etter 2. tertial 
tilsier et merforbruk på 1,35 mill. kr, en økning på 0,35 mill. kr fra 1. tertial. 
 
Kultur og Barne- og familieenheten gir besparelser som sammen med skole dekker 
merforbruk innenfor barnehage. Integrering rapporterer balanse. 
 
 
 
 
 

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 749 519 79 640 138 76 169 671 -3 470 468 121 399 519 -350 000 

Barnehage 35 405 047 22 352 083 22 725 648 373 565 36 755 047 1 350 000

Barne og familie 38 652 452      24 721 974      23 831 175      -890 798          38 352 452 -300 000 

Intergrering 19 660 910      12 741 444      12 380 905      -360 539          19 660 910 0

Kultur 13 430 430 8 590 248 10 125 035 1 534 787 12 730 430 -700 000 

Oppvekst og kultur Felles 1 144 814 721 576 740 308 18 731 1 144 814 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 043 172 148 767 463 145 972 742 -2 794 722 230 043 172 0
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3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Fra 1.august 2019 endret skolestrukturen seg fra 6 til 4 grunnskoler. Dette vil påvirke 
budsjettet til den enkelte skole i siste tertial, hvor Finneid og Vestmyra skole vil få økte 
driftsutgifter som følge av økte personalutgifter. Fra august 2019 gjennomføres det 
budsjettregulering mellom skolene, med bakgrunn i endret struktur og ressursfordeling. 
 
Det er fra høsten 2019 5 elever på 5.–7. trinn med behov for utvidet SFO-tilbud. Dette har 
ført til økt ressursbruk i SFO.  
 
Skolene har fortsatt et høyt sykefravær som genererer økte vikarutgifter, på samme tid som 
det også medfører økte sykepengeoverføringer. Noe av vikarutgiftene er i tillegg knyttet til 
lærere på videreutdanning, og frembringer refusjon fra staten to ganger per år. Vi får overført 
fra Utdanningsdirektoratet ca. 1,2 mill. kr i desember 2019, for lærer på videreutdanning.   
 
Målsettingen er fortsatt å gå i balanse for enhet skole. Prognosen for 2019 viser at det skal 
være mulig å nå målsettingen med fortsatt stram budsjettstyring frem til årsregnskapet 
avsluttes.  
 
 
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 
SFO satsene er økt fra 01.08.2019. Prognosen for 2019 tilsier likevel at vi ikke får inn 
forventet brukerbetaling knyttet til SFO. Det henger sammen med færre elever på 
SFO ift. opprinnelig budsjett. Det er fremmet sak om endring av betalingssatser for 
SFO, for å i større grad kunne gjennomføre strategisk ressursstyring knyttet til 
bemanning.  
 
Ved ressurstildelingen for 2019 ble innslagsfaktoren økt fra 15–18 barn per voksen 
på SFO fra høsten 2019. Det er utfordringer knyttet til ressursbruk i SFO, da dagens 
satser ikke er tydelige på hvilke tidspunkt det er behov for redusert voksentetthet. Det 
er derfor fremmet sak om endring av SFO-satsene i Fauske kommune.  

 
 Innsparing skole 

Det er gjennomført prosess knyttet til endring av skolestruktur og ny struktur er 
iverksatt fra 01.08.2019. Det forventes innsparing i tråd med vedtaket.  

 
 Manglende finansiering Newtontilbud med kr 50 000 

Det er ikke foretatt reduksjon av Newtontilbudet i 2019 for å hente inn kr 50 000 i 
manglende finansiering.   

 
 Nye smarttavler skole 

Smarttavler er innkjøpt og montert på skolene. 
 

 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. Fra revisjonen har 
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vi fått tilbakemelding på at innkjøp av læringsbrett for fremtiden må dekkes av 
driftsmidler og ikke av investeringsmidler. Dersom satsingen på læringsbrett skal 
fullføres fra 1.–7.trinn er det nødvendig med driftsmidler til sluttføring av satsingen.  
 
Det gjenstår fortsatt i overkant av kr 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. Disse 
midlene kan ikke benyttes til innkjøp av læringsbrett jf. tilbakemelding fra revisjon. Det 
vil fortsatt være behov for videre investeringer både for å nå målsettingen om at hver 
elev skal disponere en enhet, samt oppgradering og utskifting av gammelt IT utsyr i 
skolene. 

 
 Individuell opplæring utenfor egen nærskole for 5.–10. trinn 

Alternativ skole i Fauske er planlagt iverksatt fra skoleåret 2020–2021. Slik det ser ut 
per i dag tilsier den økonomiske situasjon i Fauske kommune at oppstart av 
alternativt grunnskoletilbud tidligst kan iverksettes skoleåret 2021. Det gjennomføres 
fortsatt 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 
 
Prognosen for tjenesteområdet barnehage er et merforbruk på inntil 1,35 mill. kr.  
 
Budsjettert inntekt i 2019 for barn i private barnehager bosatt i andre kommuner er på 1,2 
mill. kr. Den forventede inntekten utgjør 1 mill. kr for 2019, noe som er 0,2 mill. kr under 
budsjett.  
 
Tiltaket med utsatt pedagog- og bemanningsnorm på kr 1 million blir ikke gjennomført, i tråd 
med kommunestyrets vedtak. Dette er midler som ikke ble tilført lønnsbudsjettet. Den 
forventede innsparingen på 0,75 mill. kr fra styrking private barnehager kan ikke realiseres. 
Det er vanskelig å forutsi antall vedtak til spesialpedagogisk hjelp og størrelsen på disse 
gjennom året. Foreløpige regnskapstall tilsier et merforbruk på denne posten på 0,75 mill. kr.  
 
De tre forholdene over ligger under fellesområdet til barnehagene og utgjør et merforbruk på 
kr 1,95 million. Korrigert for et samlet mindreforbruk for de fem barnehagene på kr 0,6 million 
vil tjenesteområdet ha en prognose på et merforbruk på kr 1,35 million. Dette er en utvikling i 
negativ retning sammenlignet med prognosen etter 1. tertial som var på 1 mill. kr. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
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 Reduksjon i ressurs styrking private barnehager 
Tiltaket er implementert ved at budsjettposten er redusert. Det viser seg imidlertid at 
det ikke er mulig å realisere denne besparelsen, da det er kommet refusjonskrav. Når 
det gjelder barn med rett til spesialpedagogisk hjelp er dette utgifter kommunen er 
pliktig til å dekke i henhold til lov og forskrift. Det må derfor påregnes et merforbruk på 
dette området ved utgangen av året.  

 
 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.  

 
 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 medføre et merforbruk gjennom året. 

 
 

3.1.3 Integrering 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Fauske kommune har anmodning om bosetting av 10 flyktninger i 2019. En forutsetning for 
at budsjettet skal holdes er at det bosettes flyktninger i kommunen. Det er per 31.08. bosatt 3 
flytninger. Prognose for 3.tertial tilsier et merforbruk i forhold til husleieforpliktelser, på 
samme tid som kommunen har betalt ut mindre enn budsjettert i introduksjonsstønad og 
bosettingsutgifter. Vurdert årsprognose for avdelingene er balanse.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Utgåtte boligkontrakter Flyktningkontoret 
Flyktningetjenesten 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.   

 
 

3.1.4 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2019 
 
PPT forventes å gå i balanse i 2019. Det forventes at Barnevernet vil gå med et merforbruk 
på 0,5 mill. kr på slutten av året, mens Familiesenteret vil ha et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. 
Det betyr at dersom prognosen holder, vil de tre avdelingene samlet sett gå i balanse. 
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Fellesområdet for enheten har mindreutgifter til lønn enhetsleder etter at enhet barnehage og 
enhet barn og familie ble slått sammen i mars 2019. Dette betyr at årsresultatet for enhetene 
forventes å bli et mindreforbruk på 0,3 mill. kr totalt sett. 
  
 
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 med forventet effekt. 
 

 Vakanse 100 % svangerskapspermisjon 3 mnd. 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Vakanse 20 % barnevernkonsulent 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Etablering av akuttberedskap 
Akuttberedskap er etablert og driftes iht. inngåtte avtaler med forventet effekt.  
 

 Økte utgifter lønn avlastere 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 

 
 
3.1.5 Kultur 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det forventes at enheten vil ha et mindreforbruk på kr 700 000 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. 
 

 Stenge Sulitjelma bad halve året 
Tiltaket er implementert i samarbeid med Fauske kommunale eiendommer. 
 

 Stillingskutt i Kulturskolen – inntil 50 % 
Prosess pågår. Tiltaket har blitt delvis finansiert ved eksternt salg av tjenester der 
rektor kjøpes ut 40 % av Norsk kulturskoleråd og én lærer leies ut i 25 % stilling til 
Saltdal kommune.  
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 Vakant 100 % idrettskonsulent 
Tiltaket er implementert. 

 
 Sulitjelma bad, koordinering av åpningstider med 

skolesvømming/fritidsaktiviteter 
Skolen i Sulitjelma tilpasser svømmeundervisningen i skolen til endringer i åpningstid 
for Sulitjelma bad, og sikrer at elevene får svømmeopplæring i de perioder bassenget 
holdes åpent. 

 
 Gratis treningstimer for barn og unge videreføres 

Vedtaket er fulgt opp.  
 
 

3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2019 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg styrer mot et merforbruk på 17,6 mill. kr fordelt på 
0,4 mill. kr på NAV, 1,2 mill. kr på enhet Helse og 16 mill. kr innenfor pleie og omsorg. Det er 
oppstått store forsinkelser i omstrukturering og omlegging av drift både innenfor 
institusjonsdriften og de hjemmebaserte tjenestene. Forsinkelsene skyldes i stor grad pålegg 
fra hovedverneombud om å stenge Hjemmetjenestens lokaler. Stengingen av 
Hjemmetjenestens lokaler innebærer full stans i planlagte prosesser fra mai 2019. 
Prosessene gjelder både nedtrekk i de hjemmebaserte tjenestene og i institusjonsdriften. Til 
tross for det store merforbruket minker samhandlingsområdet bruken av innleie fra eksterne 
bemanningsbyråer med 3 mill. kr hittil i år. Samhandlingsområdet arbeider etter et målbilde 
med å ferdigstille pågående endringer i institusjonsstruktur innen årsskiftet. Unntaket er 
nedtrekk og oppbygging av avlastningstilbud i Moveien. Dette vil skje i løpet av første halvår 
2020. 
 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Institusjon har lik drift hele året. Kravet til bemanning og tilstedeværelse av kompetanse er 
likt gjennom hele driftsåret. Sommerferieavvikling og høytidsturnuser er krevende. Eksterne 
parter som sykehuset tar ned sitt driftsnivå i disse periodene. Pasienter som kommer fra 
sykehuset er ikke ferdig behandlet men utskrivningsklare. Den kommunale helsetjenesten 
må særlig i disse periodene videreføre oppstartet behandling. Særlig krevende er driften i 
månedene juni, juli og august. Vi opplever å ta imot pasienter tidligere fra sykehuset i 
behandlingsforløpet. Det medfører at vi kan få pasienter som er ekstremt krevende i forhold 

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 577 456 8 147 586 8 493 666 346 080 12 577 456 0

Institusjon 78 412 181 50 211 435 55 552 168 5 340 734 85 412 181 7 000 000

Hjemmetjenesten 102 278 444 65 656 243 71 623 404 5 967 161 111 278 444 9 000 000

Fauske storkjøkken 3 142 904 1 979 412 2 146 927 167 515 3 142 904 0

Helse 43 930 617 27 895 668 24 825 618 -3 070 049 45 130 617 1 200 000

NAV 22 986 572 15 042 053 16 024 382 982 329 23 386 572 400 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 168 932 397 178 666 165 9 733 770 280 928 174 17 600 000
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til å ha nok kvalifisert personell på jobb. Vi må ofte styrke bemanningen i ferieavviklingen når 
slike situasjoner oppstår. 
 
Prognosen er et merforbruk på 7 mill. kr ved årsslutt. Hovedårsaken er at 
omorganiseringsprosessen er forsinket på grunn av uforutsette hendelser, slik at vi ikke 
klarer å få effekt av omorganiseringen før i 2020. Det er ikke budsjettert tilstrekkelig på T-
trinn, og det utgjør et merforbruk på ca. 3 mill. kr. Årsaken er i det vesentlige endringer i 
tariffavtalen for T-trinn og ubekvemstillegg i 2019. Økningen ble ferdig forhandlet og iverksatt 
høsten 2018 og ble ikke tatt høyde for i budsjettet for 2019. Institusjon har ikke innleie av 
vikarer fra eksternt vikarbyrå før medio april måned i 2019. Ved sommerferieavvikling og 
pga. manglende nattevaktsykepleiere i hele institusjon, har det vært behov for innleie av 
sykepleiere fra eksterne vikarbyrå. Det er liten tilgang på vikarer som ikke er tilknyttet 
vikarbyrå. Det jobbes med å få implementert sykepleierteam i institusjon for å redusere 
sårbarheten ved fravær av sykepleierkompetanse. Det er også merforbruk på overtid, noe 
som gjenspeiler at egne ansatte i så stor grad som mulig brukes til å fylle opp vakter der det 
er fravær. Det fører til bruk av overtid. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Omstrukturering drift institusjon 
 
Institusjon har en kjøreplan med gjennomføring av samlingen av somatiske pasienter 
i henholdsvis Helsetunet 1 og Helsetunet 2. Estimert gjennomføringstidspunkt var 
medio juni. Som en del av dette skulle paviljong 9 stenges og driften av Moveien 
skulle omdefineres. Den planlagte flytteprosessen er imidlertid blitt utsatt 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 pasienter fra paviljong 3 inn i en 
avdeling som var planlagt til somatisk drift. Planen gjennomføres fra medio oktober 
der paviljong 9 avvikles innen 01.11.2019. Samtidig endres driften av Moveien 
gjennom å flytte pasienter inn på Helsetunet ved ledighet. Det er estimert 
ferdigstillelse av denne prosessen i løpet av 1.halvår 2020. 
 
Iverksettingen av nye turnuser er forsinket. Fordi vi drifter en avviksturnus ift. driften i 
desember (juleturnus) vil ikke nye turnuser bli startet før 6. januar 2020. Dette av 
praktiske årsaker. Etter nyttår vil det bli etablert to store turnuser, samt én 
sykepleierturnus. Dette skal gi en mer stabil drift og redusere behovet for innleie. 

 
 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det har vært rapportert gjennom flere år at Hjemmetjenesten er underdimensjonert i forhold 
til 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, 
ernæring, dokumentasjon, rapportering og samarbeidsmøter med pårørende, fastlege og 
sykehus. 
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For å kunne levere de lovpålagte tjenestene brukerne har vedtak på, må man benytte seg av 
vikarer. I den utstrekning det har latt seg gjøre bruker tjenesten egne ansatte som vikarer. 
Dette har medført noe merforbruk på overtid. Det er likevel mindre utgiftskrevende enn 
innleie fra bemanningsbyrå.  
 
Det var unormalt høyt sykefravær i sommermånedene i hjemmesykepleien. Det medførte 
innleie av ekstern bemanning fra byrå for å kunne avvikle ferie og erstatte fagkompetanse 
som er borte på grunn av sykmeldinger. For å redusere fravær generelt og sykefravær 
spesielt er Hjemmetjenesten med i prosjektet «prima arbeidsklima» gjennom KLP. Dette 
prosjektet kjøres i nært samarbeid med personalavdelingen. I tillegg arbeides det med 
endringer i arbeidsmetoder, arbeidstid med mer. 
 
Estimert årsprognose er et merforbruk på 9 mill. kr. Denne prognosen kan bli bedre hvis vi 
klarer å drifte høytidsturnusen uten eksterne vikarer. Det er som kjent vanskelig å rekruttere 
kvalifiserte vikarer lokalt, og fagpersonell må derfor i stor grad leies fra bemanningsbyrå. Det 
var et svært lavt søkertilfang av kvalifiserte sommervikarer til Helse og omsorg i år. De fleste 
av søkerne vi fikk hadde ingen formell helsefaglig kompetanse. Det innebærer at det måtte 
avvikles sommerturnus ved hjelp av kvalifisert personell fra eksternt byrå. Det er ikke 
budsjettert tilstrekkelig på T-trinn, av samme årsak som for institusjonsdriften, og det utgjør 
et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr.  
 
 
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. I sommer ble det startet et utviklingsprosjekt der det 
jobbes med å få en enda mer robust og effektiv tjeneste. 
 
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 ble tatt i bruk som base for 
hjemmetjenesten fra 27.05.2019. Paviljong 5 vil bli brukt til dette formålet inntil nye 
lokaler er på plass. Det viser seg at paviljong 5 ikke er hensiktsmessig som lokale for 
hjemmetjenesten. Paviljong 5 er i svært dårlig forfatning. Det jobbes med å få flyttet 
hjemmetjenesten inn i bedre lokaler så fort som mulig. 
 
Buen korttidsavdeling ble tatt i bruk 25.04.2019 med 11 plasser som tidligere. Flytting 
av korttidsavdelingen vil foreløpig ikke innebære den økningen i kapasitet som bygget 
gir mulighet til. Når vi drifter korttidsavdelingen med 11 plasser vil Fauske kommune 
fremdeles ha begrenset kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten. Det medfører økte utgifter til betaling for «overliggere» på 
sykehuset, og det fører også til økt press på hjemmetjenesten som dermed vil få 
behov for flere vikarer. 
 

 Tilbud på Sagatun for selvhjulpne eldre / forebygge ensomhet 
Sagatun driftes med 6 plasser.  
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3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Prognosen for 2019 tilsier at enhet Helse får et merforbruk på 1,2 mill. kr i 2019. 
Utfordringene for enhet helse er i 2019 knyttet til kommunale leger i spesialisering, ekstra 
turnuslege, samt innføring av turnus i rus og psykisk helsetjeneste.  
 
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. Pasientene er 
utskrivningsklare, men ikke ferdigbehandlet.  
 
Alle kommuner er forpliktet iht. tjenesteavtale 12 med Nordlandssykehuset, til å ta imot en 
ekstra turnuskandidat som for eksempel har vært ute i svangerskapspermisjon. Denne 
personen har da en rett til å komme tilbake til kommunen de er tildelt turnusplass hos. Det vil 
si at kommunen fra 1. mars til 1. september har hatt tre istedenfor to turnuskandidater. Dette 
er estimert til en merutgift på ca. kr 550 000. 
 
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. T-trinnstillegg som kommer som et resultat av utvidet 
arbeidstid utover dagtid gir et merforbruk på ca. kr 650 000 som det ikke er budsjett for. 
 
 
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. 

 
 

3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Enhet NAV har et merforbruk etter 2. tertial. Utgifter knyttet til sosialhjelp er fremdeles høye. 
På den positive siden ser enheten at antall mottakere av sosialhjelp er noe redusert per 2. 
tertial. Imidlertid er hjelpebehovet stort for de som mottar sosialhjelp, bl.a. med flere større 
barnefamilier i mottakergruppen, slik at det foreløpig ikke kan fremvises en utgiftsreduksjon.  
 
Antallet deltakere i kommunens kvalifiseringsprogram har økt. Dette er svært positivt da det 
betyr at flere er i arbeidsrettet avklaring og aktivitet. Den høye aktiviteten synliggjøres 
gjennom merforbruk av annen lønn og er hovedforklaringen til enhetens merforbruk. 
 
Det er forventet høyere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp frem mot julehøytiden. Basert 
på beholdning av saker og kompleksitet i sakene og høyere utbetalinger for julehøytiden, 
forventes et årsresultat med ca. kr 400 000 i merforbruk. Sosialhjelpsområdet er generelt 
vanskelig å beregne og det er knyttet stor usikkerhet til prognosen.  
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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 
Etablering av tiltaket jobbspesialistteam kom noe senere i gang enn planlagt. Første 
jobbspesialist begynte i arbeid 13. mai 2019, og fra primo august var alle tre 
jobbspesialister i gang med sitt arbeid.  
 

 Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 
Veiledende norm for utmåling av økonomisk sosialhjelp er holdt i bero for 2019 i 
påvente av at den skal harmonere med at statens veiledende norm. 

 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 1. tertial 2019 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
 
Innen samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling, har året 2019 vært 
ekstremt hektisk. Stor aktivitet på investeringsprosjekt, og da særskilt innen eiendom og 
VVA, med flere store og krevende oppfølgingsoppgaver, fører til utfordringer med oppfølging 
av alle oppgaver som ligger til samhandlingsområdet, og det legges ned en stor 
arbeidsinnsats.  
 
Enormt stor aktivitet, med nesten 60 prosjekt av større eller mindre art de siste 4–5 år, har 
medført mye arbeid i oppfølging. Samtidig med stor investeringshastighet krever dette høyt 
fokus på utgifter og kontroll, noe som har vært tema på alle avdelings- og enhetsledermøter. 
Investeringsprosjektene har vært gjennomført med at de aller fleste prosjektene har gått i 
balanse eller mindreforbruk. Ettervirkninger etter vinterstormer har kommet, og et udekket 
forsikringsoppgjør, førte til at vi ikke får tilbake ca. kr 500 000 på flytebryggen som fikk en 
god del skader i vinter. I tillegg har flytteprosessen fra administrasjonsbygget til rådhuset 
medført betraktelige ekstrautgifter som ikke var budsjettert med i 2019.  
 
Det er likevel å bemerke at det ellers drives på sparebluss, og drift og vedlikehold på enhet 
VVA og Fauske kommunale eiendommer er skadelidende av dette. Det er kun absolutt 
nødvendig aktivitet som utføres med de midlene som er tilgjengelig, og det hersker liten tvil 
om at det er krevende å kunne holde kontinuitet i vedlikeholdet. Risikoen for følgeskader er 
absolutt til stede, og selv om vi har bygd mange flotte nye bygg, så er det en god del eldre og 
lite vedlikeholdte bygg igjen. Sykefraværet på eiendomsenheten har i noen avdelinger gått 
ned, mens det har vært stabilt, men for høyt i enkelte. Det jobbes godt og strukturert med å 
få ned fraværet. 
 
Plan og utvikling har hatt en meget hektisk periode med relativ høy aktivitet på byggesak, 
reguleringssaker, og kanskje mest; delingssaker. Det er likevel gledelig at sykefraværet har 
gått ned og arbeidsmiljøet betegnes som veldig bra. 

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 999 061 5 954 715 5 394 850 -559 865 8 499 061 -500 000 

Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 25 483 210 28 522 873 3 039 663 42 277 367 2 500 000

Plan og utvikling 7 353 019 4 573 174 3 324 859 -1 248 314 6 353 019 -1 000 000 

Felles Eiendom, plan og  samfunnsutvikling 1 194 095 754 893 723 534 -31 359 1 194 095 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 36 765 992 37 966 116 1 200 125 58 323 542 1 000 000
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Fauske kommune har helt tydelig kommet inn i en meget positiv periode med satsing på 
bolig- og leilighetsbygging, samt nyetablering og utvikling av næringsaktivitet, noe som 
utelukkende er bra, men det kreves med det også ressurser som kan ivareta en profesjonell 
saksbehandling for å kunne ivareta samfunnets krav. Planverkets rulleringer, løpende 
byggesaker, regulerings- og fradelingsaker osv., krever mye ressurser tilgjengelig for å 
løses. Vi ser en stadig økende interesse for nye næringsareal, og dette arbeidet har pågått 
det siste året, og i forbindelse med det nye Blålysbygget vil det komme nytt og attraktivt 
næringsareal på Krokdalsmyra. 
 
Når det gjelder økonomi sees samhandlingsområdet under ett, og prognosen tilsier et 
merforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt. I prognosen ser enhet VVA og Plan og utvikling ut til å 
komme ut med et mindreforbruk, mens Fauske kommunale eiendommer sannsynligvis vil få 
noe merforbruk. Det er stort fokus på å redusere merforbruket mot årets slutt.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Med bakgrunn i tidligere års erfaringer mht. utgifter for tredje tertialperiode forventer enhet 
VVA å levere regnskap ved årets slutt med et mindreforbruk på kr 500 000. Dette er under 
forutsetning av at brøyteutgiftene resten av året forløper seg som normalt. 
 
 
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 er ferdigstilt innenfor budsjettrammen. 

 
 

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.  
 
Ved Fauskebadet og Sulitjelma bad 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. Hvis skoler, barnehager og 
institusjoner ikke rengjøres vil disse måtte stenges, og det må derfor leies inn vikar ved 
fravær. Vi ser nå at det er svært vanskelig å få tak i vikarer, og da vil rengjøringsbyråer måtte 
benyttes. Hvis ikke dette sykefraværet reduseres, vil det hele tiden påløpe ekstra utgifter til 
vikarer. Innleie av renholdsvikar ved sykefravær er over budsjett.  
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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.  
 
 
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 ble solgt i oktober 2019, så FDVU har påløpt inntil da. 

 
 Oppgradering av lysløypa i Hauan, samarbeid med lag og foreninger 

Første del av arbeidet med lysløypa som gjelder riving og deponering er ferdigstilt. 
Videre planlegging av nytt lysanlegg avventes inntil videre ifb. den økonomiske 
situasjonen.  

 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Inntektene på oppmåling og plan er noe høyre enn beregnet for perioden, mens for 
byggesak er det i balanse. Det er holdt igjen på kjøp av plankompetanse og utredninger, her 
gjør enheten nå det meste selv.  
 
For 2019 tilsier prognosen et mindreforbruk på 1 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2019.  
 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – 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. 
 
 
 
 

1 Politikk

Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

Sum område: 1 Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 
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Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er vedtatt et generelt kutt på kr 750 000. 
 
 

3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – 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 balanse ift. budsjett. 
 
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, men antallet gravemeldinger i 2019 er 
lavere enn foregående år. Det forventes derfor en mindreinntekt på dette området. 

 
 Fleksibel fakturering 

Fleksibel fakturering krever nye moduler i regnskapssystemet, og det var ikke mulig å 
ha disse på plass ved inngangen av 2019. Det vil bli lagt til rette for fleksibel 
fakturering fra 2020.  

 
 

3.6 Sykefravær 
 
Vi ser en negativ utvikling med tanke på sykefraværet for perioden januar t.o.m. august i 
Fauske kommune sammenlignet med fjoråret: 
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2018: 8,2 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2019: 9,3 %  

 

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

Sum område: 2 Administrasjon 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0
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I januar ser vi en reduksjon på 0,9 %, og i februar har vi en reduksjon på 0,6 %. Videre ser vi
en økning, hvor vi i mars har en økning på 2,2 %, i april på 1,5 % og i mai en økning på 2,4
%. Juni, juli og august har en økning på henholdsvis 2,6 %, 0,7 % og 1,4 %.

Korttidsfraværet er redusert med 0,5 %, mens langtidsfraværet har økt med 1,6 %.

Figur 1 – Utvikling sykefravær2. tertial 2018 vs. 2. tertial 2019

Endring på de ulike samhandlingsområdene:
2018 2019 Endring

Helse og omsorg: 8,7 % 10,3 % + 1,6 %
Oppvekst/kultur: 8,5 % 10,0 % + 1,5 %
Rådmannens stab: 4,8 % 10,5 % + 5,7 %
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 9,6 % 9,0 % - 0,6 %

Eiendom, plan og samfunnsutvikling kan vise til en reduksjon i sykefraværet. Helse og
omsorg og Oppvekst og kultur har hatt en økning, det samme har Rådmannens stab.

Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er høyt i enkelte avdelinger. Det
jobbes aktivt med dette, blant annet gjennom prosjektet «Prima Arbeidsklima», hvor
risikofaktorer som har sammenheng med arbeidsrelatert sykefravær blir kartlagt og jobbet
med for å redusere risiko for fravær. Fauske kommune har også høyt fokus på HMS-arbeidet
som et ledd i å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og å utvikle helsefremmende
arbeidsplasser.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

2018 10,1 % 9,9 % 8,7 % 8,6 % 8,5 % 8,0 % 6,0 % 5,6 %

2019 9,2 % 9,3 % 10,9 % 10,1 % 10,9 % 10,6 % 6,7 % 7,0 %
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4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Som beskrevet i økonomimelding 1/2019 finnes det ikke tilgjengelige reserver i form av 
disposisjonsfond til å dekke opp det forventede merforbruket for 2019. De 
budsjettreguleringer som foreslås er reguleringer som har til hensikt å minimere avviket 
mellom de enkelte kontogrupper i forhold til kjente endringer i forhold til opprinnelig budsjett, 
jf. tabell 10. 
 
Tabell 10 – Forslag til budsjettreguleringer drift 
 

 
 
 

5.0 Investeringer 
 
Nedenfor følger status for investeringsprosjektene i Fauske kommune. 
 
Eiendom 
 
Trafikkprosjektet 
Trafikksikringsprosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettramme. Det er søkt om, og fått, ekstra 
trafikksikkerhetsmidler for å lage «Kiss and ride» sone ved Fauske idrettshall. Prosjektet skal 
planlegges vinter 2020 til utførelse sommer 2020. 
 
Finneid skole – Uteområde 
Ferdigstilt oktober 2019. En god del utfordringer som er kommet ved grunnforhold, samt at 
det ble støtt på fjell som gjorde at det måtte sprenges betydelige masser for å få montert 
lekeapparat, trapper og så videre. Dette har medført en utgiftsøkning på i overkant av kr 
2 278 000. 
 
Farvikbekken 
Forventet oppstart våren 2020. NVE har godkjent å ta dette prosjektet som et 
investeringsprosjekt, og dekker inntil 80 % av utgiftene til gjennomføring. Tildelt 
budsjettramme fra kommunestyret vil være godt dekkende for prosjektet som egenandel, og 
sannsynligvis vil ikke hele investeringsbeløpet komme til anvendelse. Dette må vurderes 
nærmere når prosjekteringsfasen er gjennomført og prosjektet har vært ute på anbud. Det er 
forventet at det vil være millionbeløp i besparelser. 
 
Helsebygg Buen 
Ferdig 01.08.2019, prosjektet overlevert under investeringsrammen.  
 
 
 

D Premieavvik KLP Felles 5 200 000

K Pensjon drift enheter -5 200 000 

D Skatt på inntekt og formue 4 000 000        

D Inntekt havbruksfond 4 000 000        

K Rammetilskudd, inntektsutjevning -8 000 000       

K Ref. sykepenger -17 000 000    

D Lønn/vikarutgifter 17 000 000      

D Momskompensasjon 8 875 000        

K Momskompensasjon -8 875 000       
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Underetasje Helsetunet, ombygging 
Ferdigstilt 01.09.2019. Prosjektet kom i mål med et lite mindreforbruk. 
 
Erikstad barnehage inn i gamle Erikstad skole 
Ferdigstilt 01.10.2019. Gjennomført innenfor de økonomiske rammene som var satt av til 
prosjektet.  
 
Myrveien 15 
I utførelsesfase, forventes ferdigstilt 01.07.2020. Forventes gjennomført innenfor de 
økonomiske rammene som er satt av i prosjektet.  
 
Skytebane idrettshall 
Skytebanen er under prosjektering, dette prosjektet kan ikke starte opp før etter at 
Farvikbekken er ferdigstilt med geoteknisk sikring.  
 
Familiens hus 
Familiens hus er kommet i gang, men det har tatt lang tid i etterkant av oppstart ved at 
Arbeidstilsynet har 11 ukers behandlingstid på søknad i forhold til å få 
igangsettelsestillatelse. Byggestart med hovedombygging vil være november 2019. 
Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020. Det fraflyttes da leide lokaler i Hellandgården og 
Diplomgården (delvis). PPT har allerede flyttet ut av Edvardsen-gården og inn i 
Administrasjonsbygget. 
 
Valnesfjord barnehage ombygging 
Prosjektet er i gang og tilbudsforespørsel vil bli lagt ut på Doffin i slutten av oktober 2019. 
 
Ombygging Vestmyra barnehage hvit 
Investeringsrammen for prosjektet er vedtatt overført til ytterligere ombygging av tidligere 
Erikstad skole til barnehage. 
 
Utskifting ventilasjonsanlegg Vestmyra barnehage rød 
Det er vedtatt i kommunestyret at prosjektet skal innarbeides i budsjett 2020.  
 
Etterarbeid Rådhuset 
Etter at prosjektet med innvendig rehabilitering av Rådhuset var avsluttet, har det påløpt en 
del oppussing. Dette er arbeider som ikke var med i prosjektet, og som da følgelig er tatt av 
ordinære driftsmidler. Dette utgjør rundt 300 timer for kommunens vedlikeholds-ansatte.  
 
Valnesfjord skole – juridisk etterspill 
Saken er inne i rettssystemet til behandling. Saken følges tett med fremdrift. Forventet 
behandlingstid vil være vinter 2020. 
 
 
VVA 
 
Prosjekter innenfor vannområdet 
 
Anlegging av ny tilførselsledning fra Kosmo–Bjørnbakkan 
Prosjektet startet opp september 2017 med en vedtatt investeringsramme på 8. mill. kr. 
Finansieres med eget låneopptak. Prosjektet er ferdigstilt innenfor vedtatt ramme. 
 
Rehabilitering vannledning Bjørkveien/Gryttingveien 
Prosjektet ble startet i april 2018 og videreført i 2019. Ny vannledning forventes å settes i 
drift i oktober/november 2019. Prosjektet finansieres innenfor årlig låneopptak av kr. 7 mill. 
Prosjektregnskap per 3. oktober viser 1,890 mill. kr.  
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Rehabilitering vannledning Symreveien 
Prosjektet startet uke 39. Forventes ferdig i løpet av første halvdel november 2019. 
Finansieres innenfor årlig låneopptak av 7 mill. kr.  
 
Rehabilitering vannledning Valnesfjord  
Ny overvannsledning Venset–Nes. Fullføres som høst/vinterarbeid 2019/20. 
Prosjektregnskap per 1. oktober viser 1,473 mill. kr.  
 
Ny tankvogn 
Ny tank m/pumpe som skal monteres på kommunens flerbruksbil er satt i bestilling. Utgift kr 
973 500. Tanken blir overlevert i uke 42. Finansieres innenfor årlig låneopptak 7 mill. kr.  
 
Prosjekter innenfor avløpsområdet 
 
Erikstad renseanlegg 
Kommunestyret har vedtatt igangsetting av nytt renseanlegg innenfor en investeringsramme 
på 57 mill. kr. Ervervelse av grunn fra Nordland fylkeskommune har tatt lenger tid enn antatt. 
Etter at tomten er fradelt må arealet omreguleres. Konkurranse for levering av prosessanlegg 
pågår. Etter at vinner er kåret vil konkurransegrunnlag for bygg bli utarbeidet. Forventet 
byggestart vår/sommer 2020. Prosjektregnskap per 3. oktober viser 0,914 mill. kr.  
 
Rehabilitering avløpsledning Bjørkveien/Gryttingveien 
Prosjektet ble startet i april 2018 og videreført i 2019. Nytt avløp og overvannsledning 
forventes å settes i drift oktober/november 2019. Prosjektet samkjøres med rehabilitering 
vann med oppstart april 2018. Ny avløpsledning forventes å settes i drift i løpet av 
oktober/november 2019. Prosjektregnskapet viser et resultat per 3. oktober på 1,938 mill. kr.  
 
Prosjekter innenfor gatelys 
Kommunestyret bevilget 0,8 mill. kr ekskl. mva. til å bytte ut gamle gatelysarmaturer som 
inneholder HQL-pærer (kvikksølv) med LED-lys. Bevilgningen rekker til å skifte ut 184 
armaturer. Arbeidet er utført innenfor kostnadsrammen. 
 
Trafikksikkerhetsmidler – gatelys Bremsebakken 
Det er montert 9 stk. nye LED-gatelys i Bremsebakken til Hauanbrua (skolevei). Prosjektet 
finansieres med tilskudd fra Staten med kr 273 400. Kommunens egenandel er kr 200 000. 
Prosjektet ble ferdigstilt 01.10.2019. Av den grunn er ikke regnskapet helt ajour. Prosjektet 
forventes å være innenfor tildelt investeringsramme.  
 
Prosjekter innenfor kommunale veier/parkeringer 
 
Asfaltering 
Kommunestyret bevilget 1,5 mill. kr inkl. mva. til nyasfaltering av kommunale veier Følgende 
veier ble prioritert ut fra vedtatt veiplan gjeldende for perioden 2018–2021: 

 Selbergveien 
 Skogveien 
 Vangsveien 
 Virumveien 
 Svenskveien 
 Oppigardsveien 

 
Arbeidet er fullført innenfor tildelt investeringsramme. 
 
Opprusting grusveier 
Kommunestyret bevilget 1,8 mill. kr inkl. mva. til opprusting av Vikaveien på Leivset. Arbeidet 
er utført innenfor tildelt investeringsramme. 



 

23 
 

Lagerveien 
Første del av prosjektet med å anlegge grovfylling fra Industriveien til Bergverksveien ble 
igangsatt vinteren 2018/19. Grovfyllingen av ca. 350 meter er utført. Sluttbefaring av del én 
av prosjektet ble utført 28. mars. For å fullføre prosjektet med å ferdigstille veien er anbefalt 
tid til forbelastning ca. seks måneder. Det vil bli fremmet sak til politisk behandling for å 
fullfinansiere prosjektet. 
 
Parkering Kvalhornet 
I vedtatt investeringsbudsjett er det bevilget kr 280 000 inkl. mva. som egenandel til å 
etablere parkeringsplass til Kvalhornet. Fauske kommune har søkt om statlig medvirkning og 
nødvendig tilrettelegging til å anlegge parkeringsplass for besøkende i området rundt 
Kvalhornet. Parkeringen vil knyttes til FV 531. Kommunen har søkt Staten om tilskudd på kr 
572 880. Bevilget tilskudd er kr 293 000. Søknaden fra kommunen viser til forventede utgifter 
på kr 572 880. Det ikke klart for å iverksette dette prosjektet da en av grunneierne foreløpig 
ikke har signert avtale for avståelse av grunn med kommunen.  
 
Moen bru 
I vedtatt investeringsbudsjett for 2019 inngår Moen bru med en investeringsramme på 
1 500 000 inkl. mva. Moen bru inngår på listen over bruer som er kontrollert av Safe Control 
som krever forholdsvis store vedlikeholdskostnader. Som en antatt mindre kostnadskrevende 
løsning er det foreslått at det ses på om det kan igangsettes tiltak ved å legge om den 
kommunale veien mot øst slik at bruen permanent stenges for biltrafikk. I dette tiltaket inngår 
regulering, ervervelse av grunn, anlegg av ny vei inkludert asfalt og eventuelt gatelys. Antatt 
utgift er kr 1 500 000 inkl. mva. I påvente av regulering av området er ikke arbeidet startet. 
 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2019 
 

 
 
 
Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet hittil i 2019 sammenlignet med 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 
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driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres 
likviditeten tilsvarende. Per 31.08.2019 var trekket på kassekreditten 128 mill. kr. 
 
Rådmannen har, for å styrke driftslikviditeten, i løpet av forsommeren solgt resterende 
portefølje i Pareto rentefond. Dette ga en forbedring i likviditeten på rundt 33 mill. kr.  
 
I september er rammen på kassekreditten økt fra 140 mill. kr til 200 mill. kr. Dette er 
midlertidig inntil investeringslån for 2019 tas opp i løpet av januar 2020. Rammen settes ned 
til 140 mill. kr igjen senest ved utgangen av januar 2020.  
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
Fauske kommune har i løpet av 2. tertial solgt seg helt ut av aktiv forvaltning. I den 
forbindelse ble det tilført 33,3 mill. kr til kommunenes driftslikviditet.  
 
Tabell 11 – Oversikt kapitalplasseringer 
 
Plassering 31.12.2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 

Hjemfallsfond plassering Pareto 32 513 32 653 32 832 33 015 33 199 33 294 

 
 

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 12 – Fordeling av gjelden per 31. august 2019 
 

 
 
 
På rentemøtet 19. september 2019 besluttet Norges Bank å heve styringsrenta med 0,25 
prosentpoeng. Det betyr at styringsrenta nå ligger på 1,50 prosent. Sentralbanksjef Øystein 
Olsen uttalte i denne forbindelse at slik utsiktene og risikobildet nå vurderes, så vil 
styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.  
 
 

Långiver/ rentetype Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter 
termin

Gjeldende 
rente

Rentetype / 
Type

Margin Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

3 mnd Nibor 425 057 000 398 692 553 2,2514%
KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 2,2200% Flytende 0,6000% 22.12.2042
KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 2,2200% Flytende 0,6000% 21.12.2043
KommunalBanken 148 850 000 138 421 010 2,2200% Flytende 0,6000% 28.02.2056
KLP Kommunekreditt 148 850 000 139 308 333 2,3100% Flytende 0,7000% 25.02.2056
Fastrente 707 760 635 499 258 550 1,9140%
KommunalBanken 277 744 635 112 179 480 1,9800% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KommunalBanken 47 540 000 42 191 660 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 153 300 000 136 053 660 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 57 780 000 48 150 000 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
KommunalBanken 171 396 000 160 683 750 1,8000% Fastrente 20.04.2020 24.04.2057
P.t. rente 382 039 000 323 470 257 2,2779%
KommunalBanken 72 800 000 52 118 230 2,2845% Flytende 0,0000% 16.07.2040
KommunalBanken 100 000 000 65 570 160 2,2306% Flytende 0,0000% 06.12.2030
KommunalBanken 81 882 500 80 327 780 2,3011% Flytende 0,0000% 04.06.2058
KLP 81 882 500 80 832 724 2,2505% Flytende 0,0000% 14.02.2058
KLP 45 474 000 44 621 363 2,3478% Flytende 0,0000% 19.12.2058
Total 1 514 856 635 1 221 421 360 2,1205%
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Figur 3 nedenfor viser prognosen for utviklingen i 3 måneders NIBOR i perioden 2020–2030  
 
Figur 3 – Prognose 3 måneders NIBOR 2020–2030 
 

 
 
 
 
 
Figur 4 – Fordeling fast/flytende rente 
 

 
 
 
Som figur 4 viser er 41 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 500 mill. 
kr. Det betyr samtidig at de resterende 59 %, ca. 720 mill. kr, er eksponert for rentehevinger 
på kort sikt. En renteheving på 0,5 prosentpoeng tilsvarer en årlig økning i renteutgiftene på 
3,6 mill. kr mens 1 prosentpoeng gir tilsvarende økning på 7,2 mill. kr. 
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Kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 15.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner kommunedelplan – Kulturminneplan for gruveindustrielle 
kulturminner i Sulitjelma. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
Behandling: 
Orientering ved Geir Davidsen, seksjonsleder Kulturminner i Nordland, Silje Helland Økland, 
kulturminnerådgiver og Morten Selnes, oppdragleder Norconsult. 
Rådmannen fremmet nytt forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Rådmannens forslag fra innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 091/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
 
Vedlegg: 
09.10.2019 2019-10-09 Kommunedelplan for Kulturminner i Sulitjelma - PDF 1423063 

05.07.2018 Statskog SF - Høringsuttalelse - Kulturminneplan for Sulitjelma 1386327 

09.07.2018 Nordland fylkeskommune - Høringsuttalelse - Kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma 

1386476 

07.03.2019 Kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma 1405899 

28.05.2019 Ønske om kulturminneplan for Fauske kommune - bidrag fra Fauske 
Slektshistorielag 

1412008 

03.07.2018 Direktoratet for mineralforvaltning - Uttalelse til høring - Kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma 

1385959 

28.06.2018 Høringsuttalelse - Kulturminneplan Sulitjelma 1385647 

02.05.2018 Rapport fra folkemøter avholdt 20. mars og 9. april 2018 1379943 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune vedtok 14.11.2017 i sak 106/17 planprogram for Kommunedelplan for kulturminner i 
Sulitjelma. Arbeidet med kommunedelplanen startet i 2017, og planen var ute til høring og offentlig 



ettersyn fra 20. mars til og med 1. juli 2018.  
 
Planen er på 104 sider, og inneholder blant annet en oversikt over viktige gruveindustrielle 
kulturminner, og forslag til forvaltning av disse:  
 
Kulturminnet Sulitjelma diskuteres gjennom fire deltemaer:  

1. Gruveindustrien og teknologiutviklingen  
2. Transportutviklingen – hvordan man løste og utviklet – transportutfordringen  
3. Administrasjon og bedriftshistorie  
4. Arbeidersamfunnet og arbeiderbevegelsen 

 
Visjon: Kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie om utviklingen av det 
moderne Norge, og det må derfor gjøres kjent og ivaretas.  
 
Mål: Kulturminner i Sulitjelma skal vernes og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk».  
 
Kommunen mottok seks uttalelser i høringsperioden. I tillegg til innspillene ble det gjennomført to 
folkemøter i høringsperioden. 

· Fauske slektshistorielag  
· Statskog 
· Nordlandsmuseet 
· Direktoratet for mineralforvaltning 
· Nordland fylkeskommune  
· Kathrine Moan Larsen  

 
Utdrag fra høringsuttalelsene er gjengitt i kursiv skrift.  
 
Fauske slektshistorielag  
«Fauske Slektshistorielag har i styremøte besluttet å be Fauske kommune foranledige at en kulturplan 
for hele kommunen blir laget og vi ønsker selv å bidra til at så skjer (…) Vi kan for øvrig opplyse at Fauske 
kirke er i ferd med å utvikle en verneplan for gravminner og vi har to av våre medlemmer også med der. 
Vi antar at planarbeidet for begge disse planene må synkroniseres etter hvert» 
 
Saksbehandlers vurdering:  
Planområdet er i planprogrammet, vedtatt 14.11.2017, satt til fysiske kulturminner etter 
gruvevirksomheten og bergverksindustrien i Sulitjelma. Denne planavgrensningen inkluderer 
kulturminner i Sulitjelma – Finneid knyttet til:  

· selve gruvedriften  
· industri- og oppredningsprosessen  
· transport og infrastruktur  
· administrasjon og samfunnsliv 
· arbeiderboliger og arbeidsforhold  

 
Det er ønskelig å utarbeide en kulturminneplan for hele Fauske kommune etter hvert. Denne 
kommunedelplanen vil være et skritt i den retningen. Nevnte verneplan bør synkroniseres med 
kulturminneplanen når den er ferdigstilt, da denne berører planen direkte når det for eksempel kommer 
til tiltak. Fauske slektshistorielag vil være en mulig samarbeidspartner for et slik arbeid, og vil kontaktes 
ved oppstart av en slik plan. Det tas med i planens handlingsprogram at det skal utarbeides en 



kulturminneplan for hele Fauske kommune.  
 
Statskog 
«Statskog SF er i dag grunneier på store arealer i Sulitjelma, som følge av hjemfall av tidligere gitt 
konsesjon. I den forbindelse ble det klarlagt noen prinsipper m.h.t roller og ansvar for det som ble 
stående igjen etter gruvedriften. Statskog SF har ingen ansvar for disse, men vi er gitt grunnbokshjemmel 
for eiendommene og skal således ha ansvaret for å forvalte disse til fellesskapets beste. Det innebærer at 
vi gjennom dialog med fylke, kommune, nærmiljøutvalg, lag og foreninger og private aktører sammen 
skal finne gode løsninger. Det skjer mye positivt i Sulitjelma for tiden, og da særlig innenfor utvikling av 
turisme-reiselivet. Det er også optimisme m.h.t mulighetene for ny gruvedrift og videre utvikling av 
samfunnet.  
Historien er unik og vi synes det derfor er riktig at man får dette innarbeidet i øvrige planer gjennom at 
de viktigste kulturminnene tas rede på i en eller annen form. Vern gjennom bruk tror vi er en riktig 
tilnærming fordi det også åpner opp for en viss videreutvikling. For vår del er det også viktig at 
hensynssonene som er foreslått ikke får et regime som stopper mulighetene for utvikling, men heller 
skaper en bevissthet omkring hva som finnes og at eventuelle nye elementer tar nødvendig hensyn. 
Dette tror vi er med å skape en god dynamikk som gir potensiale til økt foredling av det som er og 
samtidig stimulerer til ny verdiskapning». 
 
Saksbehandlers vurdering:  
Tilnærmingen «vern gjennom bruk» benyttes for å ikke stanse videreutviklingen av Sulitjelma, samtidig 
som det er ønskelig å bevare viktige kulturminner. Det er ønskelig med aktivitet i Sulitjelma, og 
kommunedelplanen ønsker å legge til rette for bevissthet rundt de gruveindustrielle kulturminnene i 
Sulitjelma. Planbestemmelsene for de ulike hensynssonene er ikke utarbeidet. I arbeidet med de vil vi ta 
med oss Statskogs innspill om hensynssonene og deres innvirkning.  
 
Nordlandsmuseet  
«Nordlandsmuseet vil berømme Fauske kommune for det arbeid som er gjennomført ved å lage en 
kulturminneplan for Sulitjelma, Norges største bergverk i industriell tid.  
Nordlandsmuseet har i dag to anlegg i Sulitjelma, Sulitjelma gruvemuseum og Sulitjelma Besøksgruve. 
Gjennom denne virksomheten har det blitt samlet og ordnet store mengder dokumentasjon om 
Sulitjelma Aktiebolag og Sulitjelma Gruber AS sin driftstid. Arkiv i Nordland er i år blitt tilført 
arkivmaterialer, kart og tegninger som er viktig for dokumentasjon av kulturminner Sulitjelma. Sulitjelma 
mangler grundige registreringer av de enkelte kulturminner. Vi vil anbefale at man i forlengelse av 
kulturminneplanen starter et dokumentasjonsprosjekt, noe som vil være et viktig grunnlag og en ressurs 
for fremtidig arbeid med kulturminnene».  
 
Saksbehandlers vurdering:  
I det videre arbeidet med kulturminneplan for hele Fauske kommune vil det være nyttig med 
informasjon fra Arkiv i Nordland. Å starte et dokumentasjonsprosjekt er noe som må vurderes i det 
videre arbeidet. Forutsetningen for dette er derimot at det settes av midler og ressurser til 
gjennomføring av dette. Dette innspillet tas med i revidering/komplettering av planen.  
 
Nordland fylkeskommune 
 «Det er svært positivt at kommunen har utarbeidet en kulturminneplan for Sulitjelma da en sikring av 
enkeltobjekter og kulturminnemiljø er avgjørende for å skape autentiske opplevelser av god kvalitet.  
Fylkeskommunen vil påpeke at hele det geografiske området som planen gjelder for har stort potensiale i 
forhold til reiseliv, ikke bare Jakobsbakken som fremheves særskilt i handlingsdelen.  
 
Medvirkning 
Som en del av planarbeidet har det vært gjennomført en lokal prosess i form av folkemøter i Sulitjelma i 
regi av medlemmer av arbeidsgruppa. Dette er en viktig del av medvirkningsarbeidet, og vi ber om at 



Fauske kommune vurderer innspill fra folkemøtene grundig og tar relevante innspill inn i planen. 
 
Vern  
I planarbeidet er det foretatt en verdivurdering av viktige kulturminner og -miljøer, og det foreslås 
konkrete hensynssoner etter plan- og bygningslovens § 11-8 c), som skal tas inn i arealdelen. Gjennom 
dette har planforslaget et fokus på å gi de viktigste kulturminnene og –miljøene i Sulitjelma et formelt 
vern i kommunens overordnede plan og i øvrig planverk. Dette er slik vi ser det en forutsetning for god 
forvaltning av kulturminneverdiene i Sulitjelma, og svært positivt. Det vil gi kommunen et godt verktøy i 
plan- og byggesaksbehandling og gi eiere og allmennheten forutsigbarhet.  
I planforslaget foreslås konkrete hensynssoner med forslag til kartavgrensning, men ikke konkrete 
forslag til planbestemmelser og retningslinjer. Utforming av bestemmelser inngår derimot i forslag til 
tiltak.  
 
Fylkeskommunen vil anbefale at det utarbeides bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplanen, og 
at dette ikke utsettes til rulleringen av arealdelen. Bestemmelsene/ retningslinjene vil være en vesentlig 
del av rammene som legges for forvaltningen av kulturminnene, og det vil være en stor fordel å avklare 
disse i kulturminneplanen. 
 
Når det gjelder bestemmelser, vil vi spesielt gjøre oppmerksom på at plan- og bygningsloven gir 
anledning til å sikre kulturminnene med juridisk bindende virkning i kommuneplanens arealdel ved bruk 
av generelle bestemmelser etter lovens §11-9 nr. 7 og 6. Slike generelle bestemmelser kan gis til 
bestemte arealer − bl.a. hensynssone c).  
I forslag til tiltak er det fokusert på at det skal utarbeides bestemmelser og retningslinjer til  
bygningene: «Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området (s)om  
ivaretar et «vern gjennom bruk» og som innarbeides  
i kommuneplanen».  
Vi vil påpeke at vernehensyn også må gjelde de helhetlige miljøene bygningene inngår i, og at det vil 
være viktig å tilpasse eventuelle nye byggetiltak på en god måte til bygningsmiljøet.  
Bestemmelsene/retningslinjene må derfor også omfatte dette. Riksantikvaren har utarbeidet en 
eksempelsamling med eksempler på bestemmelser og retningslinjer, som kan være til hjelp i utformingen 
av disse. Eksempelsamlingen kan lastes ned her: 
https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Revidert-versjon-aveksempelsamling-med- 
foeresegner-til-arealplanar 
Enkeltobjektet Folkets Hus/Samfunnshuset er vurdert til å være et kulturminne av stor verdi, og det 
inngår i planforslaget at bygget bør vurderes for fredning etter kulturminneloven. Bygget inngår ikke i 
forslag til hensynssone. Vi vil understreke at for å gi kulturminnet et sikkert vern må dette skje gjennom 
kommunens planverk.  
 
Objekter/miljøer med uklar status  
Vi oppfatter at noen objekter og miljøer har en uavklart status i planforslaget:  
Området Giken foreslås i kap. 4. sikret gjennom hensynssone og bestemmelser/ retningslinjer, men 
inngår ikke i handlingsdelens kap. 5.2 som foreslått hensynssone.  
Det samme gjelder «godshus med lasteplan og omlastingsperrong» på Finneid.  
Sjønstådalen stasjon vurderes i kap. 4.3.3. til å være et kulturminne av «middels verdi», men foreslås ikke 
vernet gjennom bruk av hensynssone og bestemmelser/retningslinjer.  
Noen objekter/miljøer er vurdert til ikke å kreve vern, da de ligger i LNFR-områder (Fjellveien, 
stasjonsområdet på Hellarmo, Furuhagen), eller har en karakter som gjør at de «freder seg selv» 
(kirkegårdene).  
 
For Sandnes-området foreslås det ikke hensynssone, men det heter at «enkeltobjekter som 
«Elmorebygget», Grunnstollbadet og Kåfjordbrakka kan sikres gjennom revisjon av planbestemmelsene» 
og at det skal utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området som innarbeides i 



kommuneplanen.  
Videre er noen «enkeltobjekt for øvrig» omtalt i planforslaget uten at de foreslås for vern.  
Vi vil understreke at det gir størst grad av tydelighet og forutsigbarhet dersom det går klart frem av 
planforslaget og kommuneplanens arealdel hvilke objekter og miljøer som er prioritert for vern. Da vil 
kulturminneverdien være avklart i forkant av eventuelle senere ønsker om regulering eller byggetiltak, 
f.eks. innenfor dagens LNFR-områder. 
Dersom det ikke er ønskelig å ta enkeltobjekter inn som hensynssoner i kommuneplanens arealdel, kan 
det være en god løsning å utarbeide et temakart/liste med oversikt over prioriterte kulturminner som 
kommer i tillegg til hensynssonene.  
Et av objektene som i planforslaget omtales som et objekt som «kan vurderes som et mulig verneobjekt» 
er hytta «Elverheim» som ligger på gnr 119 bnr 1 fnr 483. Nordland fylkeskommune vurderer denne 
hytta til å ha høy kulturminneverdi, og vi vil sterkt anbefale at denne tas inn i kommunedelplanen som 
verneobjekt. Øvrige objekter som omtales i kap. 4.13 har vi p.t. ikke god nok kunnskap om til å kunne 
vurdere.  
 
Fredning og verdensarv  
I planforslaget anbefales noen kulturminner og –miljøer fredet etter kulturminneloven, og det inngår 
videre at Sulitjelma som helhet bør vurderes for Unescos verdensarvliste. Vi understreker at Nordland 
fylkeskommune ikke har gjort en vurdering av de foreslåtte objektenes/miljøenes fredningsverdi eller 
verdensarvverdi.  
 
Vedrørende SEFRAK  
Kap. 2.3 omhandler SEFRAK-registreringer i planområdet, og SEFRAK-registrering er nevnt flere steder i 
planforslaget. I omtalen er det lagt stor vekt på at noen er markert med «rød trekant» som bygninger 
med meldeplikt ved tiltak, mens andre er markert med «gul trekant» som «annen SEFRAK-bygning». 
Meldeplikten etter kulturminneloven gjelder bygg oppført før 1850. Imidlertid blir også SEFRAK-
registrerte bygninger med ukjent byggeår, dvs. at man ved registreringen ikke visste om bygningen var 
fra før eller etter 1850, markert med «rød trekant» i Matrikkelen. Dersom man i forbindelse med en 
byggesak har kunnskap om at bygningen er oppført etter 1850, gjelder ikke meldeplikten etter 
kulturminnelovens § 25. Dette innebærer at det ikke bør legges stor vekt på farge på markeringen. Ikke 
minst gjelder dette for bygninger tilknyttet gruvedriften, siden gruvedriften ble igangsatt etter 1850.  
Sulitjelma kirke er for øvrig listeført av Riksantikvaren som særlig verdifull kirke bygget etter 1850, og er 
ikke vedtaksfredet slik det står i kap. 2.4 eller i «listeført i SEFRAK» slik det står i kap. 2.3.  
 
Angående tematisk avgrensing  
Det har i planprosessen vært diskusjon rundt at tema for kulturminneplanen avgrenses til kulturminner 
fra gruvedriftsperioden, og ikke omfatter kulturminner knyttet til tidligere historie og samisk kultur.  
I planforslaget vises det til at også kulturminner fra steinalder, samiske kulturminner og kulturminner fra 
gårdsdriften er svært viktige for områdets identitet og kulturhistorie, og det inngår at «det anbefales at 
slike kulturminner utredes gjennom en egen kulturminneplan for området – der området også sees i 
sammenheng med tilgrensende områder på svensk side».  
Et bedre alternativ er etter vår vurdering å ikke se på foreliggende kommunedelplan som en «endelig» 
plan, men heller som en plan som kan videreutvikles etter hvert. En kulturminneplan bør ikke være 
statisk, og for Sulitjelma-området er det erkjent et behov for utvidelse av tema i planen. En 
rullering/komplettering av kulturminneplanen kan med fordel inngå som et tiltak i handlingsdelen. 
 
Øvrige merknader  
Når det gjelder geografisk avgrensning, savner vi et kart over det helhetlige planområdet. Det bør gå 
tydelig frem hvilket område som er vurdert og omfattes av planen.  
For flere av områdene som foreslås avsatt med hensynssonene inngår det i forslag til tiltak at 
bygningene i området bør tilstandsvurderes, og at «tilstandsvurderingen bør avklare om enkelte 
bygninger bør saneres/ombygges til annen bruk». Vi vil sterkt understreke at tilstandsvurderingen 



fylkeskommunen er i gang med å gjennomføre først og fremst skal danne grunnlag for istandsetting, slik 
at de kulturhistoriske verdiene kan videreføres. Objektene er valgt ut nettopp på bakgrunn av at de 
vurderes til å ha en kulturhistorisk verdi. Det er mulig at kunnskapen man får gjennom utarbeidelsen av 
kulturminneplanen kan gi et grunnlag også for å vurdere sanering av bygg, men dette bør etter vår 
vurdering ikke være en hovedproblemstilling i en kulturminneplan.  
Flere tiltak i handlingsdelen involverer Nordland fylkeskommune. Dette omfatter bl.a. en 
finansieringsordning. Vi vil presisere at dette ikke er avklart på forhånd, og at fylkeskommunen ikke har 
avsatt midler til dette i våre budsjetter. Eventuelle tilskudd/bistand fra Nordland fylkeskommune må 
avklares senere. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen tar til seg fylkeskommunens anbefalinger angående medvirkningsdelen av planen. 
Innspillene som kom inn gjennom folkemøtene vil bli tatt med videre i arbeidet med en 
revidering/komplettering av planen, og vurdering av innspillene legges derfor til planens 
handlingsprogram.  
Fylkeskommunen anbefaler videre at det utarbeides planbestemmelser og retningslinjer i 
kommunedelplanen. Dette vil gjennomføre i neste del av arbeidet med kommunedelplanen.  
Når det gjelder kommentarer angående vernehensyn til byggetiltak og bygningsmiljø tas 
fylkeskommunens kommentarer til etterretning.  
Når det gjelder uttalelsen angående objekter med uklar status og planbestemmelsene, vil dette 
vurderes ved igangsetting av revideringsarbeid med kommuneplanens arealdel eller en eventuell 
områderegulering.  
Øvrige kommentarer tas til etterretning, og med videre i planarbeidet.  
Når det gjelder den tematiske planavgrensningen tas fylkeskommunens innspill direkte med; «Et bedre 
alternativ er etter vår vurdering å ikke se på foreliggende kommunedelplan som en «endelig» plan, men 
heller som en plan som kan videreutvikles etter hvert. En kulturminneplan bør ikke være statisk, og for 
Sulitjelma-området er det erkjent et behov for utvidelse av tema i planen. En rullering/komplettering av 
kulturminneplanen kan med fordel inngå som et tiltak i handlingsdelen». Denne anbefalingen følger 
kommunen, og ønsker å bruke  
kommunedelplanen i det videre arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner for hele Fauske 
kommune.  
 
Kathrine Moan Larsen 
«Det er kommet en del innspill / spørsmål til meg etter hvert i forbindelse med forslag til 
Kulturminneplanen som jeg spiller inn. Det er i tillegg viktig med involvering av samfunnet og kanskje et 
oppfølgingsmøte – folkemøte underveis.  
Oppbyggingen av planen kan virke noe uoversiktlig og det stilles spørsmål med hva som blir utredet og 
ikke. Henviser til det som står i kap 4 av tiltak sammenlignet med Handlingsplanen. Er det slik at det er 
det som står i Handlingsplanen som blir iverksatt som tiltak. Isåfall er det endel avvik ift kap 4 og som 
bør være med i kap. 5.  
- Samiske kulturminner som evt har direkte tilknytning til gruvedriften bør tas med i planen. Samen Mons 
Petter som fant den første malmklumpen. Gjelder også dersom det var gårdbrukere som hadde direkte 
tilknytning til gruvedriften. Dette har betydning for historien om samfunnet i "gruvedriftepoken".  
Reinhagen hadde direkte tilknytning til gruvedriften ift tvangsflytting av gården og etablering av hus for 
arbeidere tidlig på 1900 -tallet. Gården er fredet. Det nederste huset er fra tidlig 1900-tall, tømmerhus 
som ble flyttet fra Kåfjord som så mange andre hus. Reinhagen bør tas med i Kulturminneplanen og 
vurderes som et kulturminneområde /hus. Jernbanetrasèen med steinmurene må også tas vare på ( (se 
bilde).  

· Ved Reinhagen står det fremdeles en varekasse (uvisst årstall), der arbeiderne kunne ringe å 
bestille varer fra Koop som ble levert i varekassen.  

· Bør settes opp infoskilt.  



 
Jfr. Punkt 2.4.2 " Enkelte samiske kulturminner befinner seg i nærheten av fysiske spor fra 
gruvedriften,eks er "Lappgrava" ved den gamle gruvebyen fra Jakobsbakken til Fagerli, reingjerde over 
Hankabakken gruve og Reinhagen, like ved industriområdet i Fagerli ".  

 
Jfr. Pkt 2.5.1 " ... klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur og gårdsdriften i området...".  
Burde ikke disse vurderingene /kulturminner komme inn under delemne 4.arbeidersamfunnet samt 
infotavler med historien.  
 
Besøksgruva - svært stor betydning for formidling av gruvehistorien  

Transport  
steinmurer og brukar langs jernbanetrasè bør ryddes for busker /mose slik at de fremkommer mer synlig 
fra Finneid til Fagerli. Spesielt Hellarmo - Sjønstå , samt steinmurer langs veien til Sulis. Veitrasèen som 
er fredet til Sulis, bør settes opp infoskilt med jernbanehistorien.  
 
Furuhaugen. Det var et eget samfunn ifm gruvedriften med egen skole.  
- rydde tufter, vedlikeholde /fornye infotavler.  
Charlotta  
- fundament for linbanen fra Sagmo - Charlotta. Et ute i Langvatnet på Storbukkskjæret der fyrlykten 
står. Det andre på land. 
Fyrlykta burde flyttes tilbake til Hjemgamstraumen, der den hører hjemme. Det burde heller reises 
linbanemaster m/kibber på eksisterende fundamenter over Langvatnet som et landemerke på 
gruvedriften og den verdifulle historien.  
- Folkebadet - relevant ift arbeidersamfunnet ? Bygning SEFRAK -registrert ?  
- Sulitjelma kooperative forening ble stiftet i 1908. Coopbutikken ble etablert i 1913 etter at arbeiderne 
tvang det gjennom. Butikken ble først etablert på Finneid. Bakeriet og bygget på siden, kan være en 
viktig del av samfunnshistorien og kulturminner under gruvedriften ? Var vel verket som opprettet både 
butikk og bakeri. I butikken står ennå heisen der varene ble heiset opp etter at toget lastet av 
(jernbane/sidespor til butikken)  
- Koopvillaen - rivingsvedtak i Fauske Kommune. Bygget må enten settes i stand eller rives. Eies av 
Fauske kommune. Samme gjelder fjøsen i Grønli og hus Sandneshaugen.  
Folkets hus (samfunnshuset)  
- salen /kinosalen har stor verdi som kulturminne, bør vedlikeholdes og holdes i gammel stil. Stor 
betydning for kulturlivet før og nå.  
 
Veier og stier som forbinder gruveområdene må vedlikeholdes og settes opp infotavler med historie. Det 
burde også vært laget et stikart over disse veiene og navnsatt. Disse har stor verdi for samfunnet og 
historien.  
Finneid  
Finneid som hadde en sentral posisjon i gruvedriften bør tas vare på noen kulturminner og etablere 
infotavle (bilder/historie).  
Fagerli  
- Arbeiderboliger og direktørbolig som er viktige kulturminner  
Sandnes  
- Råmalmsiloene er et landemerke for gruvedriften og må vedlikeholdes /bevares  
- Elmore-bygget bør bevares som en del av verkets Elmore-anlegg fra 1909 som er VERDENS største 
gjennom tidene. Vedlikeholdes, infotavle.  
- på industriområdet er ennå svingskiven synlig for å snu lokene (ring)  
- Arbeiderboliger  
Furulund  
- kaianlegg bør settes i stand og bevares som kulturminne samt infotavle fra togstasjonen og kaia.  



- kvartsbrudd og "kvartsveien" på andre siden av Langvatnet - smelteverket  
- Politihuset m/et par fengselceller  
- Telegrafstasjonen  
- Doktorgården  
- Minneparken, er den parken som er over lekeparken der det er laget minnesmerke over de 104 
arbeiderne som døde i gruveulykker. I tillegg er det en park vis à vis storkontoret med minnestøtter.  
- Er Villa Skaugum og arbeiderboligene på Verkstedhaugen tatt med? Kan se ut som disse husene er 
utenfor hensynsonen i Furulund? I såfall bør hensynsonen utvides.  
Qualekummen - badekumme bør bevares og settes istand som et viktig kulturminne fra 1900- tallet. Her 
var det også treningsapparater som fremdeles står. Sti vedlikeholdes og Infotavle vedlikeholdes 
/etableres.  
Glastunes  
- bør settes opp historisk infotavle 
  
Den gamle kirkegården bør vernes. 
 
Skihytta (1934) - viktig kulturminne fra gruvedriftepoken med den store aktiviteten i mange 
idrettsgrener, spesielt innenfor turn, tennis, ski, hopp, skyting, svømming, alpint mv. Hytta har også 
gamle erverdige bilder fra tidlig 1900-tall i hytta som er viktige kulturminner samt premier. Dette bør tas 
med i denne planen som et viktig kulturminne under deltema 4 - Arbeidersamfunnet. Idretten må 
absolutt få en del av plassen i Kulturminneplanen selv om det kan ved en senere anledning kartlegges 
flere kulturminner innenfor idrettslivet i Sulitjelma. IL Malm (stiftet 1893) har også en fane som et viktig 
kulturminne (fra 1800-tallet ?)  
Klasseskille og hvordan samfunnet fungerte bør komme tydelig frem i historien / historieskilt. Både når 
det gjelder bygninger, men vel så viktig hvordan livet i gruvebyen var for voksne og barn.  
Daja - torvmyrene - smeltverkhistorien - torvmaskin - kulturminne som bør holdes ved like - infotavle 
samt rydde kratt til kulturminnet.  
Given  
- kraftledning - støpejernsrør vises godt ved elva m/flere kulturminner. Her bør det settes opp infotavle?  
Sjønstå  
- hele samfunnet - kulturminner  
- jernbanetrasèen bør skoges langs vannet og alle steinmurene bør holdes vedlike slik at de vises.  
- infotavler - nye /vedlikeholde 
Hellarmo  
- huset ved Hellarmo - tilknytning til gruvedriften ?  
Arbeiderfanene - kulturminne /vern (hvordan ivaretas disse fremover ?)  
Spesielt med de ulike hustypene og størrelser som bør fremkomme i Kulturminneplanen fra de største 
brakkene til de minste eneboligene.  
Stedsnavn og husnavn  
I gruvedriftepoken var det mange egenartede navn på jernbane/veier / plasser og bygninger som mange 
har et forhold til og som har svært stor verdi for samfunnet /historien. Disse navnene bør skiltes med 
historisk info. Historielaget i Sulitjelma sitter på stor kunnskap om dette.  
Sulitjelma – Gruvebyen» 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Når det gjelder oppbyggingen av planen: Kapittel 4 inneholder en samlet kartlegging av kulturminnene i 
tillegg til forslag til tiltak. Kapittel 5 er planens handlingsdel. Denne delen vil revideres etter behov, og er 
kun utvalgte deler av det forrige kapittelet.  
Når det gjelder samiske kulturminner beveger dette seg utenfor planavgrensningen fastsatt i 
planprogrammet (ref. svar på innspill fra Fauske slektshistorielag). Likevel har disse en sammenheng 
med gruvedriften og dens historie. Dette tas med i det videre arbeidet med planen. 
De andre øvrige kommentarene tas også med videre i arbeidet med revidering/utvidelse av planen.  



 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I tillegg til høringsuttalelsene ble det gjennomført to folkemøter i høringsperioden. Denne rapporten vil 
bli behandlet på lik linje som de andre høringsuttalelsene; i det videre planarbeidet = de tas med inn i 
handlingsplanen i det videre arbeidet. 
Utdrag fra rapporten er gjengitt i kursiv: 
 
Folkemøter gjennomført 20.03.18 og 09.04 18 
«Det er enighet om at folk vil ta vare på kulturminner ved bruk, og ikke leve i et museum. 

·  En viktig side av forvaltning av kulturminner, er å øke kunnskapen om selve kulturminnene. 
Dette er ikke minst viktig for den kommunale forvaltningen, og i planarbeid. 

· Grunnleggende kunnskap om de ulike kulturminnene er også viktig for lokalsamfunnet, og 
forståelsen av fortida. Også for turistnæring og museum er dette viktig. Også imaterielle 
kulturminner spiller her en stor rolle, som foto, sagn og historier, og stedsnavn. 

· Det foreslås derfor at det blir satt i gang en kartlegging av alle kulturminner. Det foreslås at en 
slik kartlegging gjøres tematisk. 

· Det opprettes skjøtselsplaner for prioriterte kulturminner. 

 
Uoversiktelig plan 
Først og fremst har responsen på kulturminneplanen vært at den er uoversiktelig, og at man hadde 
ønsket en tematisk fremstilling. Det andre hovedtema har vært «hva er målsetningen for planen og 
virkemidler for bevaring». 
 
Klare planer for å bekjempe forfall 
Flere ønsket klare planer for hva man gjør med bygninger som står for fall, men også virkemidler for å få 
eiere til å ta ansvar for hus. 
 
Samiske og immaterielle kulturminner. 
Det var flere som ønsket at planen tok opp samiske kulturminner, og ikke minst gjennom å registrere 
hvordan gruvetida også omfattet og tok i bruk de samiske stedsnavnene. I tillegg kommer Reinhagen 
(slette vest for Reinhagen gård) Reinhagen er et samisk kulturminne av en melkehage. Da gruvedriften 
startet ble Fagerli-gården tvunget til å flytte fra industriområdet i Fagerli og til Reinhagen, der Søren 
Larsens fjøs står. Fjøset ble restaurert på 1980-tallet med offentlige tilskudd, bla fra Nordland fylke. 
 
Et tema er også alle garasjene i Sulitjelma, der det anslås at 90% er eid av folk som ikke bor på 
stedet, og at garasjene utgjør et stort utskjemme i enkelte bomiljø. Her må kanskje grunneier 
Statskog på banen. 
 
Hva bør rives og fjernes 
Det var også diskusjon på begge møtene om hva kan og bør rives? Her var det ikke enighet, men et 
flertall gikk inn for å rive Rødkontoret/Sandneskontoret, for å avdekke kissiloen som står inne i bygget. 
Det samme gjaldt hus nr. 1 Ny-Sulitjelma, eid av SOT. Dersom det eier ikke kan ivareta bygget, bør det 
fjernes. Det samme gjelder synet på bygninger som Grønlifjøset, Koopvillaen, Midtibrakka, 
Verkstedhaugen 6. 
 
Kulturminner med stor verdi lokalt 
Den eldste delen av «den nye» kirkegården ønskes fredet for inngrep. Kirkegården med alle 
gjenværende gravminner må få stå urørt, og det bør ikke kreves fjerning av gravminner før det er 
foretatt en utredning om dette. Det er enstemmighet i at kirkegårdene i Sulitjelma har stor verdi for 
lokalsamfunnets felles minne. 



 
Sulitjelma samfunnshus 
Det er også enstemmighet om at samfunnshuset må vurderes som et kulturminne med stor verdi for 
lokalsamfunnet. 
 
Råmalmsilo 
Råmalmsiloen på Sandnes blir sett på som et landemerke og et svært synlig symbol på 
gruvedriften.Forfallet må stanses. 
 
Furulund som administrasjonssentrum 
Møtene konkluderte med at administrasjonssenteret også må omfatte «Hyttesjefens villa», 
Stasjonsmesterbolig, Telegrafstasjon, Politihuset, Doktorgården, «Firogseksti» (villa for ugifte 
ingeniører), Villa Skaugum, samt de eldste arbeiderboligene «Verkstedhaugen 4 og 11» 
 
Plysjby. 
Det er kommet en del kommentarer på begrepet «Plysbyen», og det presiseres at denne oppsto 
under 1. verdenskrig ved bygging av et villastrøk her. Her ligger kontorsjefvillaen, Raum/Allumvillaen 
(bygd for tannlege), trafikksjefvillaen, og Hansen og Ungers villa. 
Veien fra adm.sentrum i Furulund stoppet ved direksjonen/direktørvilla og ved Hansen/Ungers villa. I 
dag går veien mellom Furulund og Glastunes her, denne forbindelsen ble først bygget på 1960-tallet. 
Dette var derfor et område der befolkningen ikke var kjent med, de fleste beveget seg sjelden vest for 
Festiviteten. 
 
Sørsiden av Langvatn 
På sørsiden av Langvatn finnes flere minner fra kvartsdrift (til smeltehytta i Fagerli). Det er kaianlegg, 
«kvartsveien», og kvartsbrudd. Det finnes flere kvartsbrudd, men rett over Furulund ligger et brudd med 
opparbeidet vei, som er godt synlig fra nordsiden av vatnet. Kvartsbruddene og torvmyrene i Daja 
tilhører smelteverkshistorien. På sørsiden av Langvatn ligger også rester av flere hoppbakker, Odden – 
Tangenhammeren og Okshola. Ved sistnevnte står ennå dommertribunen. Også skytterlagets skytebane 
er godt synlig her, og et svært gammelt dynamittlager finnes i området. Veiene fra Jakobsbakken og ned 
til Fagerli/Granhei har hatt stor betydning frem til i dag, som turområde, bærplukking ol, og i de siste 30 
år gjennom «Malmdilten», en turmarsj. Det ligger flere kulturminner ved disse veifarene, fra 
Jakobsbakken og ned til Fagerli. 
 
Navnene som oppsto ved byggingen av jernbanen bør skiltes. 
I Vatnbygda ved Moøyra skal det finnes spor av gruveselskapets slip, båtoppdrag og smie. Her ligger 
rester av en kispram. I tillegg er forbygningen (tredemning) etter mudring av kanalen fra 
Hjemgamstrømmen og nedover Nedrevatnet, er godt synlig ved lavvann. Også restene av kai ved 
innløpet til Finneidstrømmen finnes. Området bør befares.» 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Innspillene fra folkemøtene fremmer et ønske om å kartlegge alle kulturminnene i Sulitjelma, også de 
som faller utenfor denne planen (de som ikke er gruveindustrielle). Dette faller utenfor 
planavgrensningen, men tas med i handlingsprogrammet til planen, da det er et ønske om utarbeide en 
forlengelse av kulturminneplanen til å omfatte hele Fauske kommune.  
Det samme gjelder de samiske kulturminnene (ref. svar på innspill fra Fauske slektshistorielag og 
Kathrine Moan Larsen).  
Uoversiktlig plan: Det er ønskelig med en tematisk framstilling og en god oversikt over planen og dets 
virkemidler. Dette tas med inn i revidering/komplettering av planen. 
Det er ønskelig å inkludere samiske og immaterielle kulturminner: Viser her til tidligere svar på innspill 
angående planens avgrensning.  



De øvrige kommentarene angående garasjer, rivning og andre potensielle kulturminne og landemerker 
tas med inn i revidering/komplettering av planen.  
 
 
Avsluttende kommentarer 
I dag foreligger det ingen kulturminneplan for Sulitjelma, eller noen andre steder i Fauske kommune. 
Planprosessen med kulturminneplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma startet i 2017 og 
planen var ute til høring og offentlig ettersyn på vårparten og tidlig sommer i 2018. Siden da har planen 
stått i bero. På dette tidspunktet er det ønskelig å få vedtatt planen, for å forsøke å sikre at arbeidet som 
allerede er lagt blir videreført.  
 
Hensikten med kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma er å ha en plan for 
forvaltning og vedlikehold. Dette er med på å skape en forutsigbarhet for Sulitjelma-samfunnet, samt et 
vern av de viktige gruveindustrielle kulturminnene som er en del av Sulitjelmas historie og framvekst. 
Innbyggerne i Sulitjelma ønsker ikke «å leve i et museum» (jfr. Rapport etter folkemøter); og det er 
heller ei planens målsetning. Planen ønsker å legge til rette for at kulturminnene i Sulitjelma skal vernes 
og utvikles gjennom tiltaket «vern gjennom bruk». 
 
Det anbefales at det videre planarbeidet blir lagt under kulturavdelingen, med planavdelingen som 
samarbeidspartner. Dette begrunnes i at planen må sees i sammenheng med andre lokale og regionale 
utviklingsprosjekt; herunder Opplev Sulis, ringvirkninger fra Bodøs kåring som europeisk 
kulturhovedstad og ellers lokal og regional reiselivs- og næringsutvikling. Nordlandsmuseet, Nordland 
fylkeskommune og Fauna KF arbeider med ulike prosjekter i Sulitjelma, som bygger på og er i påvente av 
kulturminneplanen. Det er stor optimisme rundt aktivitet og prosjekter i området, og det er nødvendig 
med en plan som kan ivareta Sulitjelmas kulturminner- og miljø. Kulturavdelingen vil få en viktig rolle i et 
slikt arbeid, og det sees derfor naturlig at det er kulturavdelingen som får hovedansvaret for 
oppfølgingen av planen.  
 
Kulturminneplanen for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma har dannet et godt og viktig 
kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. Likevel er ikke planen fullstendig. Å komplettere 
kulturminneplanen er derfor et av de viktigste tiltakene som er tillagt handlingsprogrammet. Ved å 
vedta dette signaliseres det at kommunen ønsker å utarbeide en kulturminneplan for hele kommunen. 
En revidering/komplettering av planen bør tas med i kommunal planstrategi.  
 
Kommunedelplanen må ikke sees på som en endelig og statisk plan, men et viktig skritt i en retning om å 
utforme kulturminneplan for hele Fauske kommune. Dette er særdeles viktig for å ivareta, og ikke minst 
anerkjenne kulturminner som finnes i kommunen. På grunn av manglende ressurser og kapasitet for 
oppfølging, gjenstår det en del arbeid med oppfølging, ansvarsfordeling og praktisk gjennomføring. 
Planen bør revideres og inneholde klare føringer for avdelingene som skal gjennomføre tiltakene. 
 
Kommunen har mangel på kulturminnefaglig kompetanse, som er nødvendig for å ferdigstille en god og 
brukbar kulturminneplan som gjelder hele kommunen, og ikke bare gruveindustrielle kulturminner i 
Sulitjelma. For å kunne gjennomføre dette må det settes av midler til konsulentarbeid og kartlegging. 
Derfor anbefales det å vedta planen slik den er, med tiltak i handlingsplanen som sikrer oppfølging, 
oppdatering og ytterlige gjennomføring. I tillegg bør revidering av planen, og da spesielt handlingsdelen, 
vurderes i sammenheng med økonomiplanen for årene fremover. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag 

Oppdraget 

Norconsult AS har fra Fauske kommune fått i oppdrag å utarbeide en Kommunedelplan – 
Kulturminneplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma.  Denne Kommunedelplanen 
innarbeides i Fauskes kommuneplan.  

Denne kulturminneplanen er i all hovedsak konsentrert om kulturminner fra epoken som preges av 
gruveindustrien.  Dette er den epoken som i hovedsak har utformet Sulitjelma slik dette samfunnet 
framstår i dag, og som de fleste forbinder med historien om Sulitjelma.   

Dette perspektivet med fokus på gruveindustri-epoken ble lagt til grunn for oppstarten av dette 
oppdraget og i det åpne folkemøtet i Sulitjelma den 18. september 2017. 

Kulturminner fra steinalder, Samiske kulturminner og kulturminner fra gårdsdriften, er derfor ikke tatt 
inn i handlingsdelen i kulturminneplanen.  Disse kulturminnene er imidlertid svært viktige for områdets 
identitet og kulturhistorie, og det anbefales at slike kulturminner utredes gjennom en egen 
kulturminneplan for området – der området også sees i sammenheng med tilgrensende områder på 
svensk side.  Dette gjelder spesielt for kulturminner fra steinalder og samisk periode.   

Gjennom arbeidet med kulturminneplan for Sulitjelma framstår det som et klart behov at noen må 
skrive «Sulitjelmas historie».  Denne historien er i dag fragmentert i en rekke bøker, publikasjoner, 
artikler, dokumenter, bilder mv. som bør samles for å dokumentere stedet og betydningen av dette 
stedet i framveksten av det moderne Norge.   

 

Gjennomføring.  

Denne kulturminneplanen er skrevet av Senior rådgiver Morten Selnes og Arkeolog / PhD Ole-Magne 
Nøttveit i Norconsult.  I arbeidet har vi fått god hjelp fra en lokal arbeidsgruppe, Nordland 
fylkeskommune, Nærmiljøutvalget i Sulitjelma og enkeltpersoner i Sulitjelma.   

En spesiell takk til Tove Wensell, Wenche Spjelkavik og Kjell Basse Lund for verdifulle innspill.   

 

Oppbygging av Kulturminneplanen 

Kommunedelplanens struktur er lagt etter disposisjon som anbefalt i Riksantikvarens veileder for 
kulturminneplaner.   
Kapittel 1: Innledning og bakgrunn 
Kapittel 2: Utfordringer og muligheter i kulturminnearbeidet 
Kapittel 3: Kulturhistorisk oversikt over kulturminnet Sulitjelma 
Kapittel 4: Planforslag 
Kapittel 5: Handlingsdel 

 

Deltema 

Kulturminnet Sulitjelma dokumenteres gjennom 4 deltema:  

1. Gruveindustrien og teknologiutviklingen 
2. Transportutviklingen – hvordan man løste og utviklet – transportutfordringen  
3. Administrasjon og bedriftshistorie  
4. Arbeidersamfunnet og arbeiderbevegelsen 
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Visjon og målsetting 

Som visjon foreslås: Kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie om 
utviklingen av det moderne Norge, og må derfor gjøres kjente og ivaretas.   

Som mål foreslås: Kulturminner i Sulitjelma skal vernes og utvikles gjennom et «vern gjennom 
bruk».  

 

Strategier 

For å oppnå målet, velges fire strategier:   

1. Kulturminner og miljøer kan vernes gjennom bruk av Plan- og bygningslovens 
«hensynssoner» - eventuelt med reguleringsplaner i tillegg   

2. Kulturminner kan fredes gjennom bruk av kulturminneloven.  
3. Kulturminner kan bevares gjennom utvikling: gjennom tilstandsvurdering, istandsetting, bruk, 

informasjon mv.   
4. Kulturminneplanens tiltak finansieres gjennom etablering av en finansieringsordning for 

istandsetting og utvikling av kulturminner i Sulitjelma. 

 

Handlingsdel 

I handlingsdelen (kap 5) knyttes det konkrete handlinger til de strategier som er valgt for 
måloppnåelse.   

Et viktig element for måloppnåelse er at kulturminnet Sulitjelma oppnår en større forståelse og 
anerkjennelse som et kulturminne av nasjonal verdi.   

Kulturminnet Sulitjelma ivaretas i dag alt vesentlig av private eierinteresser. Det er private hus- og 
grunneiere som - basert på idealisme og interesse og ved hjelp av egen innsats og egne midler - 
ivaretar dette nasjonale kulturminnet. De vesentlige her er at kulturminnene har en funksjon – enten 
som bolig eller fritidsbolig og at eierne har midler og er interessert i å holde kulturminnet ved like  

I et perspektiv fram mot år 2030, vil de viktigste utviklingsmotorene i Sulitjelma være basert på disse 
mulighetene;  

 Kraftproduksjon 
 Reiseliv / turisme / fjellturisme  
 Gjenåpning av gruvedrift i Sulitjelma 
 Private eierinteresser  

Handlinger 

 Det bør etableres et eget prosjekt som har sin oppgave å iverksette denne kulturminneplanen 
og strategiplanen knyttet til museumsområdet i Fagerli. Dette bør initieres av et møte med 
Nordlandsmuseet, Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og interessenter knyttet til 
utviklingsmotorene nevnt foran.  

 Det bør etableres en finansieringsordning for kulturminner i Sulitjelma der det ikke kan 
forventes at private interesser ivaretar «vern gjennom bruk».  Denne finansieringsordningen 
bør etableres av Statlige programmer, Fylkeskommunen, Fauske kommune og 
Nordlandsmuseet.   

 Initiere og Iverksette et arbeid for å implementere Sulitjelma i Riksantikvarens 
bevaringsprogram for «tekniske og industrielle kulturminner» fra og med 2020. 

 Ta nødvendige beslutninger om hva som bør saneres / ryddes / fjernes i Finneid – Sulitjelma, 
og sørge for at dette blir iverksatt.  
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 Det bør nedsettes en egen organisasjon som ivaretar dette arbeidet.  Denne organisasjonen 
bør forankres i Fauske kommune, men ha representanter fra;  

o Nordland fylkeskommune 
o Nordlandsmuseet 
o Brukerinteresser i Sulitjelma.  

 

Parallelt med utvikling av denne planen, har Nordland fylkeskommune gjennomført en 
tilstandsvurdering av utvalgte bygninger / kulturmiljø som framgår av denne planen. Denne 
tilstandsvurderingen samt denne planen legges til grunn for videre arbeid med å ivareta kulturminner i 
Sulitjelma knyttet til gruvedriften. 

Siden oppstarten av kulturminneplanen, er tre bygninger aktuelle i kulturminnesammenheng - blitt helt 
eller delvis ødelagt i Sulitjelma:  

 Festiviteten på Jakobsbakken (delvis ødelagt av snø - våren 2017) 
 Lossehuset på Finneid (stormen Ylva – november 2017) 
 Direksjonsvillaen i Furulund (brann 6. februar 2018) 

 

Planstatus 

Planforslaget har vært ute på høring med høringsfrist 1. juli 2018  

 

 

Kilde; Poesibanken 

  



Oppdragsnr.: 5176053 Dokumentnr.: 04 Versjon: 04
Kommunedelplan | Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09 | Side 6av 104

I nnhold

Innledning 11

Kort om Fauske kommune. 11

Oppdraget –avgrensning. 12

Perspektiv 12

Yngre Steinalder / samisk periode 13

Målstruktur 13

Metode 15

Valg av plantype –sammenheng med
kommuneplanen 15

Begrepene «fredning», «vern» og «verneverdig» 15

Verdivurdering av kulturminner 16

Planprosess 17

Framdrift 17

Medvirkning og organisering 18

Politisk behandling 18

Viktige bakgrunnsdokumenter 19

Andre referanser 19

Befaringer 20

Planstatus 20

Planprogram 20

Høring 20

Åpne møter / folkemøter 20

Tilstandsvurdering 21

Utfordringer og muligheter i kulturminnearbeidet. 22

Hvorfor ta vare på kulturminner 22

Overordnede føringer 22

Bergverksmuseet. Prosjektet kulturminner ved
norske bergverk 22

Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske
og industrielle kulturminner 23

Nordland fylkeskommune –fylkesplanen 24

Kommuneplanens samfunnsdel 24

European Route of Industrial Heritage (ERIH) 25

UNESCO World Heritage list 25

Andre prosjekter med relasjon til
kulturminneplanen 25

SEFRAK-registreringer i Finneid – Sulitjelma 26



Oppdragsnr.: 5176053 Dokumentnr.: 04 Versjon: 04
Kommunedelplan | Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09 | Side 7av 104

Kulturminnearbeidet i Sulitjelma 29

Tidligere planer om kulturminnevern i Sulitjelma 29

Sulitjelmas ståsted 30

Hva er viktige kulturminner knyttet til gruveindustrien i
Sulitjelma –i hovedtrekk 30

Tematisk avgrensning 31

Kulturhistorisk oversikt over kulturminnet Sulitjelma 33

Malmen 33

Gruveindustri og teknologiutvikling 33

Energiproduksjon i Sulitjelma 42

Transportutvikling 47

Samfunnet 57

Administrasjon og bedriftsledelse 57

Arbeidersamfunnet og arbeiderbevegelsen 60

Planforslag 67

Viktige kulturmiljø og kulturminner / objekter i denne
kulturminneplanen 67

Finneid 68

Sjønstådalen 69

Stasjonsområdet på Sjønstå (Folkets hus,
stasjonsområde, kaianlegg, kis-silo) 69

Gml linjetrasé ved Stokkviknakken 71

Sjønstådalen stasjon og vannstasjon. 72

Fjellveien 73

Stasjonsområdet på Hellarmo 74

Furulund 75

Giken 78

Sandnes 79

Glastunes 81

Fagerli 82

Jakobsbakken 84

Furuhaugen 86

Folkets hus / Samfunnshuset 87

Kirkegårdene 88

Enkeltobjekter for øvrig 88

Skihytta 89

Ny Sulitjelma 89

Hytter i området 90



Oppdragsnr.: 5176053 Dokumentnr.: 04 Versjon: 04
Kommunedelplan | Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09 | Side 8av 104

Kulturminnet Finneid - Sulitjelma som nasjonalt
kulturminne 90

Handlingsdel 92

Kulturminner som ikke er behandlet i denne
kulturminneplanen 92

Videre arbeid 92

Strategi 1: Kulturminner og miljøer som vernes gjennom
PBL-Henssynssoner 92

Hensynssone Sjønstå 92

Hensynssone Furulund 94

Hensynssone Glastunes 95

Hensynssone Fagerli 96

Hensynssone Jakobsbakken 97

Strategi 2. Kulturminner og miljøer som anbefales
fredes gjennom Kulturminneloven 98

Kulturminne Furulund 98

Kulturminne Fagerli 99

Kulturminne Folkets Hus / Samfunnshuset. 99

Strategi 3: Kulturminner som bevares gjennom utvikling 99

Strategi 4: Finansiering og organisering av
kulturminnearbeidet i Sulitjelma 99

Vedlegg 101

Vedlegg 1. Rapport fra åpne møter i Sulitjelma 101

Vedlegg 2. Sluttrapport tilstandsvurderinger i Sulitjelma 103

Figurer

Figur 1. Kartperspektivet er sett på skrå sørfra..................................................................................... 11
Figur 2. Visjon, mål, tema og strategier for Kulturminneplan for Sulitjelma. ......................................... 14
Figur 3. Skjematisk framstilling av verdivurdering av kulturminner. Kilde: Statens vegvesen. Håndbok
V712...................................................................................................................................................... 16
Figur 4. SEFRAK-registrerte bygninger ved Sjønstå. Blått område angir Sjønstå gård som er
vedtaksfredet. Bygninger merket med rødt er Folkets hus og et bolighus (meldeplikt). Gule trekanter
angir «annen SEFRAK –bygning». ...................................................................................................... 26
Figur 5. SEFRAK-registrerte bygninger i Sjønstådalen. Bygninger på Stormoen og på Øvre Fjell og
Nedre Fjell er angitt med rød trekant (meldeplikt). Sjønstådalen stasjon og Bjørnemyr er angitt med
gul trekant. Gule trekanter angir «annen SEFRAK –bygning»............................................................. 27
Figur 6. SEFRAK-registrerte bygninger Hellarmo – Bursi. En bygning i Storli er angitt med rød trekant
(meldeplikt). Gule trekanter angir «annen SEFRAK –bygning».......................................................... 27



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 04   Versjon: 04 
Kommunedelplan    |  Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma 

 
 

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09  |  Side 9 av 104 

 

Figur 7.  SEFRAK-registrerte bygninger Sulitjelma – Fagerli.. Sulitjelma kirke er listeført. En bygning i 
Charlotta, i Fagerli, Kåfjordbrakka på Sandneshaugen og Ny-Sulitjelma er angitt med rød trekant 
(meldeplikt).  Gule trekanter angir «annen SEFRAK – bygning». ......................................................... 28 
Figur 8.  Sulitjelma kirke og deler av Charlotta gruvefelt.  Bildet illustrerer de ulike «etasjer» i 
utdrivingen av malmen.  Bildet illustrerer også nærheten mellom gruvedrift og samfunnsliv. Foto: Kåre 
J. Pettersen 2017. ................................................................................................................................. 33 
Figur 9.  Malmfeltene i Sulitjelma. ......................................................................................................... 34 
Figur 10.  Oversikt over drift i gruvene i Sulitjelma.  Kilde www.sverrep.com ....................................... 35 
Figur 11. Oversikt over gruveproduksjon i Sulitjelma 1887 – 1991.  Samlet produksjon 26.058 mill 
tonn.  Kilde:  Ronald Fredriksen. ........................................................................................................... 35 
Figur 12. Smeltehytte Fagerli 2.  To dampkraner fra kaianlegget ved Sjønstå er montert utenfor ruinen.  
Foto: O-M Nøttveit 2017.  Tilsvarende kraner var montert på Hellarmo og på Fossen i en kortere 
periode. .................................................................................................................................................. 37 
Figur 13.  Knudsen-konverter i Fagerli 2.  Foto O-M Nøttveit.  2017. ................................................... 37 
Figur 14.  Hytten i Fagerli (Fagerli 2) og Balmi kraftstasjon (1910).  Kilde: Sulitjelma historielag. ....... 38 
Figur 15. Hytten i Fagerli (Fagerli 2).  Plantegning fra 1908. ................................................................ 38 
Figur 16.  Sandneskontoret / Elmore-bygget.  Foto; O-M Nøttveit.  2017 ............................................. 40 
Figur 17.  Smeltehytta på Sandnes.  Elmore-anlegget i bakgrunnen.  1938. Kilde; Sulitjelma museum
 ............................................................................................................................................................... 40 
Figur 18.  Elmore-anlegget og maskinhallen.  Dagens bygning (figur 16) til venstre i bildet.  Kilde; 
Sulitjelma museum. ............................................................................................................................... 41 
Figur 19.  Sandnes smeltehytte i dag.  Foto O-M Nøttveit.  Oktober 2017 ........................................... 41 
Figur 20.  Utsnitt av kart over Sulitjelma (1905).  Kilde: sverrep.com/sulitjelma. .................................. 42 
Figur 21.  Kraftverk i Sulitjelmavassdraget.  Kilde: SKS ....................................................................... 43 
Figur 22.  Fagerli kraftverk. Ca 1910.  Kilde: SKS: ............................................................................... 44 
Figur 23.  Torvproduksjon i Daja.  Kilde: Sulitjelma brubemuseum ...................................................... 45 
Figur 24.  Elektrisk drevet torvmaskin.  Foto W. Spjelkavik. ................................................................. 45 
Figur 25.  Fossen i 1891.  Fjellveien for hestetransport sees til venstre.  Herfra var det transport med 
robåt/seilbåter over Langvatnet fram til Sulitjelma. ............................................................................... 47 
Figur 26.  Kart over jernbanen mellom Finneid og Stormoen i Sjønstådalen. ...................................... 48 
Figur 27.  Kart over jernbanen mellom Stokkviknakken i Sjønstådalen og Fagerli. .............................. 48 
Figur 28.  Reinhagen 1914.  Anlegg av jernbanen («Nybanen») fram til Fagerli. ................................. 49 
Figur 29.  «Loke» var det første damplokomotiv på Sulitjelmabanen – tertiærbanen.  Lokomotivet står i 
dag på norsk jernbanemuseum på Hamar.  Kilde: Norsk Jernbanemuseum. ...................................... 49 
Figur 30.  Malmtog på Furulund / Sulitjelma stasjon.  Foto Magnus Berg (1952). ................................ 50 
Figur 31.  Tidligere Sjønstådalen stasjon «vannstasjonen» .  Kilde: Wikipedia. ................................... 50 
Figur 32.  Havnen ved Sjønstå med jernbanestasjon og kai. Tertiærbanen.  Foto: Anders Beer Wilse 
(1908) .................................................................................................................................................... 51 
Figur 33.  Ny stasjon for «Nybanen» og kai på Sjønstå, 1955. Kilde: Suliskalenderen 2011. .............. 51 
Figur 34. Kis-silo ved Sjønstå.  Foto O-M Nøttveit.  2017. .................................................................... 52 
Figur 35.  D/S «Sulitjelma V» som trafikkerte strekningen fra Finneid til Sjønstå. Bak skipet sees en 
pram for kis. Spesielt om vinteren var denne transportetappen vanskelig fordi skipene ikke greide å 
holde råken i isen åpen. I 1956 ble jernbanen fullført til Finneid, og båttrafikken ble avviklet. Foto: 
Nordlandsmuseet .................................................................................................................................. 52 
Figur 36.  Senking av «D/S Sulitjelma I» og «Gutten» i 1934. .............................................................. 53 
Figur 37.  Oversikt over Finneidanleggene etter at jernbanen ble bygget fram til Finneid i 1956.  
Nordlandsbanen er ennå ikke ferdigbygget.  Kilde: Nordlandsmuseet. ................................................ 53 
Figur 38.  Sandnes.  Bildet viser Jernbanen, Linebanen og Sandnes smeltehytte.  Foto: Ø Johansen 
(juni 1948) .............................................................................................................................................. 54 
Figur 39.  Sentrum i Sulitjelma – Furulund -1965.  Storkontoret (oppført i 1907) var 
administrasjonssenteret i Sulitjelma.  «Messa» og det gamle gjestgiveriet sees til venstre for 
Storkontoret. Kilde: Sulitjelma Gruvemuseum, Norsk bergverksmuseum ............................................ 58 
Figur 40. «Slavemerke» fra Sulitjelma. Kilde; Arkiv i Nordland. ............................................................ 61 



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 04   Versjon: 04 
Kommunedelplan    |  Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma 

 
 

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09  |  Side 10 av 104 

 

Figur 41.  Arbeiderfaner fra Sulitjelma.  I Sulitjelma er det lagret en rekke arbeiderfaner og bannere fra 
den første perioden. Flere av disse har høy kunstnerisk og kulturhistorisk verdi. Kilde; Sulitjelma 
grubemuseum. ....................................................................................................................................... 62 
Figur 42. Samfunnshuset / Folkets hus i Sulitjelma ved innvielsen 1. mai 1926. Tavlen til høyre - som 
hang over hovedscenen – bærer påskriften «Folkets hus 1926.  Arbeidere! Foréner Eder!» .............. 62 
Figur 43.  Hytte ved «Diamanten».  Foto Steinar Skogstad, juni 2017. ................................................ 63 
Figur 44.  Hytte ved Daja «Elvarheim» 1917.  Foto M. Selnes (jan 2018).  Eldre bilde av samme hytte. 
Kilde; W Spjelkavik ................................................................................................................................ 63 
Figur 45.  1.mai 1997.  Folkets hus til høyre.  Kilde: sverrep.com ........................................................ 65 
Figur 46.  Godshus med perrong og lastekran på Finneid.  Foto O-M Nøttveit 2017. .......................... 68 
Figur 47. Sjønstå.  Folkets hus.  Foto; O-M Nøttveit 2017 .................................................................... 70 
Figur 48.  Sjønstå.  Stasjonsbygning og perrong fra tertiærbanen 1892.  Foto O-M Nøttveit 2017. .... 70 
Figur 49.  Stokkviknakken år 1915. Tertiærbanens trase synes til høyre for tunnelen. Kilde: 
Sulitjelmabanen. Foto: Kr. Helgesen. .................................................................................................... 71 
Figur 50. Fjellveien mellom Sjønstå og Bjørnemyr med sidegren ned til Sjønstå stasjon. ................... 73 
Figur 51. Hellarmo stasjon og kaianlegg (1893-1913).  Dampkran sees i bakgrunnen (j.fr. fig 12).  
Kilde; Kjell L Olsen. ............................................................................................................................... 74 
Figur 52. Furulund i 1965.  Storkontoret, Messa og Gjestgiveriet (gml hotell).  Til høyre en 

funksjonærbolig (Villa Skaugum).  Berg m.fl. 2010:14,15) ................................................................... 75 
Figur 53.  Bygninger vurdert som verneverdige i Berg m.fl. 2010:15.  Tennisbanen er inntegnet 

ved Sulitjelma hotell.  Kilde: Norsk bergverksmuseum (2010) ......................................................... 76 
Figur 54. Giken.  Gilkenfossen og linebanestasjonen.  Kilde; sverrep.com .......................................... 78 
Figur 55. Sandnes på eldre flyfoto til venstre, og sett fra Fagerli til høyre (Berg 2010:11) .............. 79 
Figur 56. Bygninger beskrevet av Berg m.fl. 2010:11 ........................................................................... 80 
Figur 57.  Arbeiderboliger på Glastunes.  «Namsoshus» til venstre.  «Lillestrømhus» bak.  Foto: O-M 
Nøttveit. ................................................................................................................................................. 81 
Figur 58. Til venstre industriruin øst for Smeltehytta, i midten Fagerli kraftverk ved Balmielva. Til høyre 
malmkaien nedenfor Fagerli. ................................................................................................................. 83 
Figur 59. Smeltehytta med detaljer ....................................................................................................... 83 
Figur 60. Jakobsbakken april 2007.  «Støkkan» er de åpne området som sees bak husrekken.  Foto; 
Lars Røed Hansen. ............................................................................................................................... 85 
Figur 61. Furuhaugen.  Gapahuk og informasjonstavle.  Gruvefeltet sees i bakgrunnen.  Foto M 
Selnes 2014.  Furuhaugen gruve – dagbrudd.  Kilde; Sulitjelma Gruvemuseum ................................. 87 
Figur 62. Skihytta (1934) med representanter fra Fauske IL – langrenn.  Levende kultur!  Foto: M. 
Selnes 01.01.2018. ................................................................................................................................ 89 
Figur 63.  Ny Sulitjelma Fjellstue (SOT).  Den gamle hytta fra gruveperioden i forgrunnen.  Denne 
bygningen er i SEFRAK-registeret som en meldepliktig bygning. Fundament etter nedlagt taubane 
sees ved bilen.  Kilde: Ut.no .................................................................................................................. 90 
Figur 64. Utkast til avgrensning av hensynssone Sjønstå. ................................................................... 93 
Figur 65.  Utkast til avgrensning av hensynssone i Furulund. ............................................................... 94 
Figur 66. Utkast til avgrensning av hensynssone Glastunes. ............................................................... 95 
Figur 67. Utkast til avgrensning av hensynssone i Fagerli .................................................................... 96 
Figur 68. Utkast til avgrensning av hensynssone Jakobsbakken.......................................................... 97 
Figur 69. Utkast til fredningsområde omkring Storkontoret ................................................................... 98 
 

  



Oppdragsnr.: 5176053 Dokumentnr.: 04 Versjon: 04
Kommunedelplan | Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09 | Side 11 av 104

I nnledning

Kort om Fauske kommune.

Fauske kommune ligger i regionen Salten i Nordland fylke. Tettstedet Fauske ligger 52 km fra Bodø,
som er fylkeshovedstad for Nordland.

Figur 1. Kartperspektivet er sett på skrå sørfra.

I tredje kvartal 2017 hadde Fauske kommune 9.792 innbyggere. En økende andel av innbyggerne er
bosatt i tettstedet Fauske, som siden 1998 har hatt bystatus. Andre større steder er
Valnesfjord/Strømsnes vest for Fauske og Sulitjelma helt øst i kommunen. Tradisjonelt har
næringslivet i kommunen vært basert på gruvedrift/bergverk, industri og primærnæringene.
Kommuneadministrasjonen ligger i tettstedet Fauske.

Kommunen ligger på nord- og østsiden av Skjerstadfjorden. Den grenser til Bodø kommune i vest,
Saltdal kommune og Skjerstadfjorden i sør, Sørfold i nord og mot Sverige i øst. Kommunen har et
landareal på 1.208.000 dekar fordelt på jordbruksareal, produktiv skog, ferskvann, annen utmark og
breområder. Størstedelen av kommunens landareal består av åpent fjellandskap.

Langs fjorden er terrenget preget av lave åser og skog. I vest går dalførene Jordbrudalen og
Fauskeeidet fra fjorden og nordover. I den østlige delen av kommunen går Sulitjelma-dalføret fra
fjorden og østover mot Sverige.

Fauske kommune har betydelige naturressurser i form av vann og vannkraft, malm og mineraler,
naturstein, grus og rikt jordsmonn. Dolomittstein og marmor har stor utbredelse.

I kommunen er det gode muligheter for å utøve friluftsliv, jakt og fiske. Det er korte avstander mellom
fjord og fjellheim med variert natur, vann, isbreer og høye fjelltopper. Kalkforekomstene i kommunen
gir spennende opplevelser i et av landets største grottesystemer. Sulitjelma og Valnesfjord er
innfallsporten til to nasjonalparker.

I kommunen er det et rikt foreningsliv og en aktiv frivillig sektor. Kommunen har flere gode anlegg for
idrett og kulturaktiviteter.
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Oppdraget –avgrensning.

Norconsult AS har fra Fauske kommune fått i oppdrag å utarbeide en Kommunedelplan for
kulturminner i Sulitjelma. Kommunedelplanens struktur er lagt etter disposisjon som anbefalt i
Riksantikvarens veileder for kulturminneplaner. Denne Kommunedelplanen innarbeides i Fauskes
kommuneplan.

Denne kulturminneplanen er i all hovedsak konsentrert om kulturminner fra epoken som preges av
gruveindustrien. Dette er den epoken som i hovedsak har utformet Sulitjelma slik dette samfunnet
framstår i dag, og som de fleste forbinder med historien om Sulitjelma.

Dette perspektivet med fokus på gruveindustri-epoken ble lagt til grunn for oppstarten av dette
oppdraget og i det åpne folkemøtet i Sulitjelma den 18. september 2017.

Perspektiv

«Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket,
den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over
moer og myrer og gjorde dem tydeligere, og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp
og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store almenning
som ingen eiet, det herreløse land.»1

Knut Hamsuns «Markens grøde» fra 1917 er fortellingen om nybrottsmannen Isak Sellanraa som brøt
land og bodde i en jordgamme omkring 1860 og la grunnlaget for en stor gård og en hel grend i
utmarken. «Markens grøde» er også fortellingen om det tradisjonelle jordbrukssamfunnets møte med
urbefolkningen (samene) og utviklingen av det moderne samfunnet som kom med telegrafen,
gruvedriften og kobberverket, teknologiutviklingen, dampskipet, bygdesenteret og bysamfunnet.
«Markens Grøde» er –i likhet med Sulitjelma –fortellingen om utviklingen av det moderne Norge.

Denne fortellingen har også nedfelt seg i fysiske spor, og i Sulitjelma kan disse kulturminnene i
hovedtrekk deles inn i fire epoker:

Samisk epoke fra «gammel tid» og fortsatt. Det er påvist samisk bruk av området fra
middelalderen2. Det var Pitesamisk bosetting ved Langvatnet lenge før bureisningstiden
startet her i 1848. Det er i hovedsak samer fra Karesuando-området som har brukt
Sulitjelmafjellene i nyere tid –etter at de ble flyttet hit i 1949.
Bureisningstiden fram til ca år 1900. I denne tiden ble det etablert gardsbruk i Sjønstådalen
og –etter 1848 - langs Langvatnet. Sjønstå gård er nevnt i skattemanntallet allerede i 1665.
Gruveindustrien fra ca 1885 og fram til 19913

Idrett, reiseliv, friluftsliv og turisme fra ca år 1900 og fortsatt.

Denne kulturminneplanen er fokusert om kulturminner fra gruveindustrien. Det er denne perioden som
avspeiler den viktige historien om utviklingen av det moderne Norge.

1 Knut Hamsun. Markens grøde (1917)
2 Samisk urgrav ved Ny Sulitjelma –datert til ca år 1200. Funnet i 1958
3 Prøvedrift fra 1887. Nedrigging og stenging av anlegget i perioden 1991 til 1993.
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Yngre Steinalder / samisk periode

De eldste spor av mennesker i Sulitjelma-området er funnet i Sorjos-området, som
redskapsproduksjon av kvarts, datert til yngre steinalder. (Verdsarv Lapponia-prosjektet4).

Like ved Ny-Sulitjelma gruve ble det på 1950-tallet gjort funn av et skjelett i ei «grotte i ura». Datering:
AD 1250 –1390, kvinne. (A. Schanche 2000).

Fra Ny-Sulitjelma og ned til Vatnbygda er det gjort 10 registrerte funn av samiske urgraver. De daterte
er innen samme tidsramme, ca 1250 -1350. (A. Schanche 2000).

Finneid, nevnes skriftlig første gang i 1567 som «det eide der finnene først kommer ned til kysten»
(Simonsen 1965)

I 2002 startet (Silvermuseeti Arjeplog/Institute for sub-artic landscape reaserch) en undersøkelse i
grenseområdene til Sulitjelma. Her ble det dokumentert 31 tufter etter bosetning man mener har
bestått i over 100 år. Det ble gjort i alt ca 450 funn av gjenstander. Bosetningen opphørte rundt 1300,
etter avskoging av området. Det antas at levegrunnlaget var kollektiv temming av villrein. Det er også
oppdaget bergmalerier i disse fjellnære områdene, så sent som i 2015.

De eldste skriftlige kilder fra samisk bruk av området, er svenske skattelister fra 1590-åra. Disse viser
til samer som bruker området som reinbeite. Sulitjelmaområdet ble brukt til sommerbeiter. Mot slutten
av 1600-tallet kan enkelte samer dokumentere rettigheter i området, ved å inneha bygselseddel fra
den danske kongen. Dette gjelder, blant andre, familien Semmi. Fra tidlig 1700-tall. Det kjennes også
familienavn til de som hadde bygselsseddel for reindrift i «Rappis» og Loame. Sulitjelma var en del av
Nordvesterbyn, og deler av familiene i denne samebyen flyttet årlig til Skoffedalen, i fjellet over
Sjønstådal. Her var det også sameskole på slutten av 1700-tallet. Tufter i Skoffedalen er kjent, men
ikke registrert. Gården Øver-Fjell, samt de fleste bosetningene øst for Sjønstå var finnerydninger.
Innflyttere kom også fra det Lulesamiske området, nord for Sulitjelma.

Målstruktur

Visjon, mål, tema og strategier for denne kulturminneplanen er vist i figur 2.

Vi velger å se kulturminnene i Sulitjelma som en viktig dokumentasjon av utviklingen av det moderne
Norge –både når det gjelder industrireisning, teknologiutvikling og samfunnsutvikling der grunnlaget
for viktige organisasjoner ble lagt på plass. Epoken med gruvedrift er den epoken som satte
Sulitjelma i front av utviklingen av det moderne Norge. Fokus er derfor satt på denne epoken. Dette
avspeiles i den valgte visjonen.

Sulitjelma er et levende samfunn der det i løpet av de siste årene er utviklet en betydelig virksomhet
basert på friluftsliv, reiseliv og idrett. Det er tatt initiativ for gjenåpning av gruvedriften. Et levende
samfunn er et samfunn i utvikling og forandring. Dette avspeiles i prinsippet om at kulturminner i
Sulitjelma skal vernes og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk». Dette prinsippet er tatt inn i
målsettingen.

Valg av tema og deltema avspeiler fokuset på gruveindustrien og epoken fra ca 1885 til 1991.

Det velges fire strategier. Disse strategiene forankrer handlingene i planens handlingsdel opp mot
målsettingen. Strategier blir derfor de veivalg som må tas for å oppnå målet, og handlingene blir det
som må gjøres for å gjennomføre veivalgene.

4 Silvermuseet, Arjeplog
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Figur 2. Visjon, mål, tema og strategier for Kulturminneplan for Sulitjelma.
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Metode

Valg av plantype –sammenheng med kommuneplanen

Kulturminneplanen for Sulitjelma utformes som en kommunedelplan som forankres i kommuneplanen.
Kulturminneplanen innarbeides i kommuneplanen ved første revisjon.

Vi viser i denne sammenhengen til Plan- og bygningslovens5 kapittel 11 –spesielt;

§11-1 tredje avsnitt: «Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller
virksomhetsområder».
§11-8 Hensynssoner: «Det kan fastsettes følgende hensynssoner (…):

o c) Sone med særlige hensyn til (…) landskap eller bevaring av naturmiljø eller
kulturmiljø med angivelse av interesse.

o Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å
ivareta interessen i sonen.

o Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av
annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov».

Begrepet «annen lovgivning» vil her i første rekke være Lov om kulturminner (Kulturminneloven).

Vi viser også til Plan- og bygningslovens kapittel 12 – Reguleringsplan –spesielt;

§12-7-som angir bestemmelser i en reguleringsplan (14 punkter).

Begrepene «fredning», «vern» og «verneverdig»

Et kulturminne eller et kulturmiljø kan fredes etter lov om kulturminner. Dette vil i først rekke være
aktuelt for kulturminner med nasjonal verdi.

Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537) er automatisk fredetetter Kulturminnelovens § 4
Automatisk fredning gjelder også stående byggverk eldre enn 1650 (Kulturminnelovens § 4)
Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet(Kulturminnelovens § 4)
Skipsvrak eldre enn 100 år er vernet og underlagt kulturminneforvaltningen, og dersom ingen
eier kjennes, er slike skipsvrak automatisk statens eiendom (kulturminnelovens§14)
Faste anlegg yngre enn 1537 og fartøyer kan fredes gjennom enkeltvedtak etter
kulturminnelovens § 15 og 14a
Byggverk og anlegg i statens eie og kulturmiljøer kan fredes ved forskrift (hhv
kulturminnelovens §§22a og 20). Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet prosedyre i
forhold til fredning ved enkelttiltak.

Et kulturminne eller et kulturmiljø kan vernesetter andre lover (plan- og bygningsloven PBL). Dette vil
i første rekke være aktuelt i forhold til kulturminner eller kulturmiljø av lokal eller regional verdi.

Begrepet verneverdig, eller bevaringsverdig, blir brukt om objekter som har gjennomgått en
kulturhistorisk vurdering, og deretter blitt identifisert som verneverdig. Dette indikerer av objektet bør
ivaretas og vernes. Begrepet favner vidt, og den kulturhistoriske vurderingen som ligger bak er ikke
alltid kulturminnefaglig begrunnet. I noen tilfeller er det lokale eller nostalgiske argumenter som ligger
til grunn, og når et objekt først er nevnt som verneverdig, kan det fort feste seg en bevissthet om dette
i lokalmiljøet.

SEFRAK-registeret (SEkretariat For Registering Av faste Kulturminner) omfatter bygninger fra før
1900, registrert i perioden 1975-1995. Registeret omfatter om lag 515.000 enheter, men registreringen
er ikke komplett eller oppdatert. Disse bygningene er ikke fredet eller vernet, men at de ligger i

5 LOV-2008-06-27-71
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registeret er en indikasjon på verneverdi. Bygningene eldre enn 1850 er meldepliktige. Før rivning
eller endring av slike hus kan godkjennes, skal verneverdi vurderes (Kulturminnelovens §25).

Verdivurdering av kulturminner

For verdivurdering av kulturmiljø legges til grunn;

Veiledningsmateriale fra Riksantikvaren
Veileder V712 fra Statens vegvesen.

Veiledningsmateriale fra Riksantikvaren omfatter bl.a.;

Verdisetting og verdivekting av kulturminner
Mal for kulturminneplan
Eksempler på Kulturminneplan og planprogram for kulturminneplan.

Veiledningsmaterialet fra Riksantikvaren finnes her:

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-
registreringsskjema

Håndbok V712 fra Statens vegvesen er spesielt utformet for konsekvensanalyser. Denne veilederen
gir i kap 6.6. metode for verdisetting og vurdering av kulturmiljø. Det er her spesielt kategorien
«Tekniske og industrielle kulturmiljøer» som er av interesse. Termene liten, middels og stor verdi vil
ofte tilsvare lokal, regional og nasjonal verdi.

Tabellen er utgangspunkt for vår verdivurdering av de ulike miljøene i Sulitjelma. Vi har lagt an en
«konservativ» verdisetting. Det har vært en intensjon å skille mellom ulike verdier, ikke skape
«inflasjon» ved å gi alle de ulike miljøer høy verdi.

Figur 3. Skjematisk framstilling av verdivurdering av kulturminner. Kilde: Statens vegvesen. Håndbok V712

Verdisettingen gjelder for arbeidet med en gitt utredning, og er ikke direkte overførbare til andre
sammenhenger. Verdisetting av kulturminner vil bære et visst preg av skjønn, og faglig kompetanse er
derfor en forutsetning for realistiske vurderinger.

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-registreringsskjema
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-registreringsskjema
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Planprosess

Framdrift

Følgende matrise gir en oversikt over planprosessen

Dato Hendelse Kommentar

18.09.2017 Åpent møte i Sulitjelma Referat foreligger

22.09.2017 Planoppstart Annonse i lokal presse og på kommunens hjemmeside.
Frist for innspill; 08.11.2017

02.10.2017 Planprogram Planprogram oversendt Fauske kommune

10.10.2017 Planprogram vedtatt
utsendt til høring

Fauske kommune, Plan og utviklingsutvalget. Sak
100/17

23.-25. oktober Befaring av planområdet Befaring gjennomført med deltakelse fra Sulitjelma
Nærmiljøutvalg, Sulitjelma Museum og Nordland
fylkeskommune på hoveddelen av befaringene. Det
foreligger kjøreplan fro befaringene.

14.11.2017 Planprogram med innspill
vedtatt oversendt
kommunestyret for
sluttbehandling

Fauske kommune, Plan og utviklingsutvalget. Sak
109/17. Det innkom ett innspill fra Fjellfarer AS i løpet
av høringen av planprogrammet.

14.12.2017 Planprogram
sluttbehandlet

Fauske kommune, Kommunestyret. Sak 106/17

Januar 2018 Utkast til plan
overleveres Fauske
kommune

27.02.2018 Utkast til plan vedtatt
utsendt til 6 ukers høring.
Høringsfrist 1. juli

Fauske kommune. Plan og Utviklingsutvalget. Sak
016/18. Delegert fullmakt.

09.03.2018 Møte med Fauske
kommune

Møte med Fauske kommune, Fauna, Arbeidsgruppen,
Sulitjelma nærmiljøutvalg, Nordland fylkeskommune.
Fastsatt høringsfrist 1. juli. Annonse i pressen. Enighet
om åpne møter.

20.03 og 09.04.
2018

To åpne møter i
Sulitjelma

Arrangert av Wenche Spjelkavik og Tove Wensell fra
arbeidsgruppen. Referat foreligger.

Etter 01.07.2018 Høringsinnspill.
Tilstandsvurdering

Høringsinnspill er tatt inn i planens kap 5 sammen med
referat fra åpne møter i Sulitjelma og oppsummering av
tilstandsvurdering gjennomført av Nordland
fylkeskommune.

Oktober 2019 Planutkast legges fram
for politisk behandling.

Innspill fra høringsprosessen merknadsbehandles i
saksforelegget til denne kulturminneplanen.
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Medvirkning og organisering

Arbeidet forankres i Fauske kommune og er en del av kommuneplanarbeidet. Det etableres;

Styringsgruppe
Arbeidsgruppe

Styringsgruppe

Plan-og utviklingsutvalget PLUT inviteres til å være styringsgruppe

Kultursjef Ketil Hugaas inviteres til å delta i Styringsgruppen (j.fr. brev datert 22.12.2016)

Arbeidsgruppe

Det er nedsatt en arbeidsgruppe:

Wenche Spjelkavik, konservator, Sulitjelma museum
Tove Wensell, Nærmiljøutvalget Sulitjelma
Kristine Rønning Fjellbakk, Fauske kommune

En representant for Nye Sulitjelma Gruver inviteres til arbeidsgruppen for å sikre koordineringen med
arbeidet med etablering av ny gruvedrift i Sulitjelma.

Innleid konsulent

Norconsult er innleid konsulent fra 13. september 2017. Morten Selnes er oppdragsansvarlig. Ole-
Magne Nøttveit er fagansvarlig og ivaretar kvalitetssikring.

Tilstandsvurdering av bygninger

Nordland fylkeskommune har gjennomført en tilstandsvurdering av bl.a. de bygninger / objekter som
er foreslått gjennom denne planen.

Politisk behandling

Plan og utviklingsstyret gjorde slikt vedtak i sak 100/17 (10.10.2017):

Plan-og utviklingsstyret gjorde slikt vedtak i sak 109/17 (14.11.2017):

Kommunestyret i Fauske gjorde slikt vedtak i sak 106/17den 14. desember 2017:
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Viktige bakgrunnsdokumenter

Viktig dokumentasjon:

Norsk arkitektmuseum. Rapport fra en registrering i Sulitjelma (1981)
Thor Bjerke: Sulitjemabanen. Norsk Jernbaneklubb 1983.
Turistplan Sulitjelma. Horwath & Horwath Norge AS (oktober 1985)
Fauske kommune. Forslag til bygningsvedtekter og verneplan for Sulitjelma-området.
Enerhaugen Arkitektkontor AS (1987)
Seminarrapport 2004. Fauske. Skrift nr 29. Kjell Lund Olsen. Kobbersmelting i Sulitjelma.
Kulturvern ved bergverk 2009. Rapport fra nasjonalt seminar på Røros. Bergverksmuseet.
Skrift nr 42. (2010)
Kulturminnet Sulitjelma gruver. Foreløpig rapport utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og
kulturdepartementet. Norsk bergverksmuseum (2010)
Reguleringsplan for Jakobsbakken. Planident 2007012. Vedtatt i Fauske kommunestyre
21.06.2012
Områdereguleringsplan for Sulitjelma gruver. Planident 2015001. Relevant her er
fagrapportene «Kulturminner og kulturmiljø», «Friluftsliv og nærmiljø» og «Samfunnsmessige
forhold». Norconsult 2015. Vedtatt i Fauske kommunestyre 29.09.2016
Div. dokumentasjon fra Sulitjelma Historielag. http://www.sulisavisa.no/historielag/
Sæland, F. 2016. Sulitjelma gruver, i Berg (red) 2016. Bergverk i Norge, kulturminner og
historie. Fagbokforlaget, Bergen

Andre referanser

Riksantikvarens program for Tekniske og industrielle kulturminner
European Route of Industrial Heritage. ERIH. http://www.erih.net/route-system/
Interessen for Sulitjelmas historie er sterk og kommer blant annet til uttrykk i svært omfattende
nettsider som:
– Sulitjelma historielag http://www.sulisavisa.no/historielag/ Sulitjelma

http://www.salten.com/sulitjelma/index.no.html
– Sverres side http://sverrep.com/sulitjelma/index.html
– Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Sulitjelma_gruber

http://www.sulisavisa.no/historielag/
http://www.erih.net/route-system/
http://www.sulisavisa.no/historielag/
http://www.salten.com/sulitjelma/index.no.html
http://sverrep.com/sulitjelma/index.html
https://no.wikipedia.org/wiki/Sulitjelma_gruber
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Befaringer

Det er gjennomført en tre-dagers befaring i Finneid - Sulitjelma i uke 43 i 2017 (23.-25. oktober).
Nordland fylkeskommune deltok under befaringen den 24. oktober.

Tove Wensell fra arbeidsgruppen deltok under befaringen den 23. oktober (Sjønstå – Sjønstådalen).
Wenche Spjelkavik deltok under befaringen den 24. oktober(Sulitjelma - Jakobsbakken).

Det er for øvrig gjennomført korte befaringer til enkeltstående kulturminner i tilknytning til private
besøk i Sulitjelma. Oppdragsleder hos Norconsult har leilighet i Sulitjelma og har gjennomført slike
besøk.

Planstatus

Planprogram

Det er utarbeidet planprogram datert 2. oktober 2017. Planprogram med innspill ble behandlet av
Plan-og utviklingsutvalget den 14. november 2017 som sak 109/17. Kommunestyret sluttbehandlet
planprogrammet den 14. desember 2017 som sak 106/17.

Planprogrammet gir viktige føringer og avgrenser planen til kulturminner fra gruvedriftperioden o
Sulitjelma.

Høring

På bakgrunn av vedtatt planprogram er det utarbeidet et utkast til Kommunedelplan – Kulturminneplan
for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. Utkast til plan ble vedtatt utsendt på høring i Plan-
og Utviklingsutvalgets møte den 27. februar 2018. Høringsfrist ble satt til 1. juli 2018.

Ved høringsfristens utløp forelå det følgende høringsuttalelser:

Dato Avsender
14. mai 2018 Kathrine Moan Larsen
7. juni 2018 Statskog
26. juni 2018 Nordlandsmuseet
2. juli 2018. Direktoratet for mineralforvaltning
6. juli 2018 Nordland fylkeskommune
28. mai 2019 Fauske slektshistorielag

Høringsuttalelsene vil bli merknadsbehandlet i saksforelegget til politisk sluttbehandling av denne
saken.

Åpne møter / folkemøter

Det er i tilknytning til høringsprosessen avholdt to åpne møter i Sulitjelma. Rapport fra folkemøtene
følger denne rapporten som vedlegg 1.

Merknader fra åpne møter / folkemøter merknadsbehandles i saksforelegget for politisk behandling
oktober 2019.
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Tilstandsvurdering

Nordland Fylkeskommune har i 2018 gjennomført en tilstandsvurdering av bygninger og enheter
vurdert i kulturminneplanen og andre bygninger vurdert ut fra Fylkreskommunens befaringer i
området.

Rapport fra tilstandsvurderingen følger denne planen som vedlegg 2.
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Utfordringer og muligheter i
kulturminnearbeidet.

Hvorfor ta vare på kulturminner

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø. Kulturminner er også lokaliteter som er tilknyttet historiske hendelser, tro og tradisjoner. Et
stedfestet kulturminne blir kalt en lokalitet. Flere kulturminner –eller lokaliteter –i sammenheng eller
innenfor et område, danner et kulturmiljø.

Kulturminner og -miljøer er kilder til kunnskap om fjern fortid frem til nær historie. Kulturminner er ikke-
fornybare ressurser, og de er derfor underlagt ulike former for juridisk og forvaltningsmessig vern.
Kulturminner eldre enn reformasjonen (før 1537) og stående byggverk med opprinnelse før 1650 er
automatisk fredete kulturminner. Samiske kulturminner og skipsvrak er fredet eller vernet ved en alder
høyere enn 100 år. På grunn av deres kulturhistoriske verdi er mange bygninger i privat eie
meldepliktige ved større endringer eller rivning, hvis bygningene er eldre enn 1850. På samme måte
er utvalgte deler av statens eiendommer underlagt sektorvise landsverneplaner for å ivareta
bygningsmasse som kilde og dokumentasjon for utviklingen av det norske samfunnet. Videre har
Riksantikvaren en rekke listeførte objekter av verneverdi - i første rekke kirker.

Kulturminner kan ivaretas gjennom en fredning (etter kulturminneloven) eller gjennom et vern etter
Plan-og bygningsloven (PBL). Vi viser i denne sammenhengen til kap 1.6.

Overordnede føringer

Bergverksmuseet. Prosjektet kulturminner ved norske bergverk

Prosjektet «Kulturminner ved norske bergverk» mottok støtte fra Nærings- og handelsdepartementet i
perioden 2007 –2010 og resulterte bl.a. i rapportene;

Kulturvern ved bergverk 2009. Rapport fra et nasjonalt seminar på Røros. Bergverksmuseet,
skrift nr. 42.
Kulturminnet Sulitjelma gruver. Foreløpig delrapport utarbeidet på oppdrag fra Nærings-og
handelsdepartementet. Bergverksmuseet, Kongsberg, desember 2010.

Prosjektet «Kulturminner ved norske bergverk» er en del av arbeidet med sektorvise landsverneplaner
for statens kulturhistoriske eiendommer. Ettersom Sulitjelma og en rekke andre bergverk ikke er
statens eiendom, faller de ikke inn under landsverneplanen for norske bergverk. Imidlertid utarbeidet
Norsk bergverksmuseum i år 2010 en delrapport om Sulitjelma på oppdrag fra Nærings-og
handelsdepartementet, «Kulturminnet Sulitjelma gruver». Rapporten munner ut i en anbefaling om å
sikre kulturmiljøene i Sulitjelma gjennom plan- og bygningsloven. Bergverksmuseets arbeid med
Landsverneplanen har også resultert i praktboken «Bergverk i Norge. Kulturminner og historie»
(2016), hvor Sulitjelma er behørig omtalt.

Vi gjengir her Sulitjelma-kapitlets oppsummering av vernestatus6:

6 Sæland, F. 2016. Sulitjelma gruver, i Berg (red) 2016. Bergverk i Norge, kulturminner og historie.
Fagbokforlaget, Bergen. Side 218.
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«Vern

Det foreligger forslag til bygningsvedtekter og verneplan for Sulitjelma fra 1987 uten formell status.
Kommunen mangler kapasitet til å følge opp med en kulturminneplan eller temakart vern. Elementer i
verneplanen brukes i behandlingen av plan-og byggesaker.

Tre bygningsmiljøer, Jakobsbakken, Furulund og Fagerli, er i kommunedelplan for Fauske kommune
fra 2002 regulert som bevaringsverdig bebyggelse. I rullering av kommuneplanens arealdel for 2009-
2019 gis miljøene status som byggeområder. Områderegulering for Jakobsbakken med formål
kulturelt bevaringsområde er vedtatt i 2012.

Smelteverksområdet i Fagerli og området ved Grunnstollbadet er i kommuneplanens arealdel regulert
til museumsformål. Det skulle gi særegne gruveinstallasjoner tilstrekkelig vern, mens
smeltehytteruinen trenger et sterkere vern.

Tiltak for å begrense tungmetallavrenning fra Nordgruvefeltet er konsentrert om etablering av «naturlig
renseanlegg» i Giken/Charlotta gruve. Tiltak mot forurensningen har så langt ikke kommet i strid med
kulturminnehensyn».

Det konkluderes slik;

«Sulitjelma gruver er et betydelig kulturminne av stor regional og nasjonal interesse. Særlig fremstår
de helhetlige bygningsmiljøene som klart verneverdige» (side 218).

Bergverk i Norge» er resultat av Norsk Bergverksmuseums mangeårige arbeid med kulturminner ved
bergverk i Norge. Selv om de fleste presenterte lokalitetene ikke er i statlig eie, er boka også et
biprodukt av det store statlige kulturminneprosjektet «Statens kulturhistoriske eiendommer» SKE,
drevet siden 2003. SKE-prosjektet har vært koordinert først av Fornyings-og
administrasjonsdepartementet, fra 2009 av Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. SKE-prosjektet
innebærer utarbeidelse av landsverneplaner i de ulike statlige sektorene, fulgt opp av fredninger etter
kulturminneloven og andre vernetiltak.

Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner

Målet til bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre, sette i stand og
vedlikeholde et utvalg prioriterte anlegg. Det er pr i dag 15 utvalgte anlegg som regnes som prioriterte
anlegg, og disse skal nå «et normalt» vedlikeholdsbehov innen 2020. Ett av disse anleggene (Folldal
gruver) er et gruveanlegg. Ett av anleggene ligger i Nord-Norge (Neptun sildoljefabrikk i Melbu).

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk,
sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Dette omfatter bygninger og produksjonslinjer med
maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel som steder benyttet til sosiale aktiviteter som boliger,
religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg.

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner skal primært sikre de 15 prioriterte
anleggene som helhetlige kulturmiljøer.

Sulitjelma er ikke et av disse, men sekundært skal bevaringsprogrammet også sikre et representativt
utvalg som viser og underbygger anleggenes historiske, teknologiske, industrielle, sosiale,
arkitektoniske og/eller vitenskapelige verdi.

Videre skal bevaringsprogrammet gjenspeile en næringsmessig og geografisk representativitet.

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-
industrielle-kulturminner

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner
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Riksantikvaren står foran en omstrukturering frem mot 2020, og det er usikkert i hvilken form
bevaringsprogrammet vil videreføres fra da. Det er derfor ikke rom for å ta inn nye anlegg blant de 15
overnevnte innen da. Imidlertid er Nordland fylkeskommune allerede bevilget midler for
tilstandsvurdering av bygninger i Sulitjelma (i forbindelse med denne kulturminneplanen), som del av
dette bevaringsprogrammet.

Nordland fylkeskommune –fylkesplanen

Fylkesplan for Nordland (2013-2025) – Regional plan har et eget kapittel (8.3.) som omfatter
Naturressurser, kulturminner og landskap.

Strategi:

Ressursgrunnlaget i Nordland skal benyttes og forvaltes ned god balanse mellom bruk og vern, slik at
natur- og kulturmiljø, kulturminner, landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige
generasjoner.

Arealpolitiske retningslinjer (utvalg som er relatert til kulturminner):

e) I områder med potensial for kraftproduksjon og mineralutvinning skal det ikke igangsettes
virksomhet som kan skade disse områdene, og nødvendig areal til infrastruktur.

f) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den
kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling,
næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk.

g) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional og nasjonal verdi bør være kartlagt som grunnlag
for kommunal planlegging. Der det er utarbeidet regionale kulturminneregistreringer, skal
disse - sammen med kulturminneloven - legges til grunn for plan- og enkeltsaksbehandling.

Kommuneplanens samfunnsdel

I kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune –2025 er det gitt i strategi 2 Steds- og
næringsutvikling –de tre sentrene:

Hensikten med denne strategien er å legge grunnlaget for at Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske skal
kunne utvikle seg som sentra med utgangspunkt i lokale fortrinn (her gjengis kun det som er spesifikt
for Sulitjelma).

Plantema: Samarbeidsaktører: Handlinger:

Sulitjelma Nærmiljøutvalg

Fauske kommune

Lokale bedrifter

Frivillig sektor

Utvikle Sulitjelma som et regionalt senter med
fritidsbebyggelse knyttet til høyfjell

Fokus på den industritradisjon og de naturgitte
ressurser som stedet rår over

Ha et særlig fokus på kvinnearbeidsplasser

Utvikle Sulitjelma som et attraktivt turistmål, nasjonalt
og regionalt
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European Route of Industrial Heritage (ERIH)

Industrikultur er en viktig del av Europas kulturarv. Det arbeides over hele Europa med å bevare og
dokumentere industrihistorie og arbeiderkultur. I de fleste land legges det til rette for opplevelser av
industriens kulturminner i store og små turistattraksjoner.

ERIH eren felles attraksjonslogo fra et samarbeidsnettverk for museer og reiselivsaktører som deler
en felles interesse for industrikultur. På ERIHs nettsted www.erih.netfår du en god oversikt over
viktige industrielle kulturminnene i Europa, og et godt verktøy for å planlegge besøk til disse. Norge er
representert med flere "ankerpunkter" i den europeiske industrihistoriske løypa.

I Nord-Norge er det 5 objekter:

Norsk telekommunikasjonsmuseum, Sørvågen i Lofoten
Norsk Luftfartsmuseum, Bodø
Norsk Fiskeindustrimuseum, Melbu
Museum Nord, Narvik
Nord-Norsk båtmuseum. Gratangen.

Det bør vurderes om Sulitjelma har en plass i forhold til denne listen.

UNESCO World Heritage list

I Norge er følgende objekter med på UNESCO’s World heritage list – Cultural;

Bryggen (1979)
Urnes Stave Church (1979)
Rock Art of Alta (1985)
Røros Mining Town and the Circumference (1980,2010)
Vegaøyan – The Vega Archipelago (2004)
Struve Geodetic Arc (2005) - Hammerfest
Rjukan-Notodden Industrial Heritage Site (2015)

For at et område skal regnes som del av verdensarven, må det representere et unikt kultur- eller
naturhistorisk miljø som kan fortelle noe om jordens eller menneskenes historie. Sulitjelma
representerer:

Teknologiutvikling

Infrastrukturutvikling

Utvikling av samfunnsorganisering

Det bør derfor vurderes om Sulitjelma har en plass på denne listen.

Andre prosjekter med relasjon til kulturminneplanen

Nordland Fylkeskommunen har gitt Fauna KF i oppdrag å iverksette et tre-årig prosjekt for
reiselivsutvikling i Sulitjelma. Prosjektet vil starte i januar 2018.

Nordlandsmuseet har i 2017 gjennomført et forprosjekt «Sulitjelma Museum 2030» med formål å
utvikle en framtidig driftsplan formuseet, samt å utføre strakstiltak for å unngå skader av
smeltehytteruinen og kraftstasjonen. Det er også gitt en vurdering av en evt gjenåpning av
museumsbanen i Grunnstollen7.

7 Nordlandsmuseet. Strategisk plan. «Sulitjelma museum 2030».

http://www.erih.net/
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Bodø kommune har gjennomført en forstudie som konkluderer med at Bodø har gode forutsetninger
for å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Ambisjonen om å bli Europeisk kulturhovedstad er tatt inn i
utkast til kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030 og i sin kulturplan (2018-2027 - høringsutkast).
Prosessen innebærer at en søknad må foreligge i EU senest 18. oktober 2018. Prosessen
gjennomføres i samarbeid med Nordland fylkeskommune, og det ligger i konseptet at Bodø skal
samarbeide med andre kommuner i Nordland. Det er i denne sammenhengen gjennomført møte med
Fauske kommune.

SEFRAK-registreringer i Finneid – Sulitjelma

Som nevnt i kap 1.6.2. er bygningene i SEFRAK-registeretikke fredet eller vernet. I og med at disse
bygningene ligger i registeret, er dette en indikasjon på verneverdi. Bygningene eldre enn 1850 er
meldepliktige. Før rivning eller endring av slike hus kan godkjennes, skal verneverdi vurderes
(Kulturminnelovens §25).

Bygninger registrert på følgende SEFRAK-kart kan deles i to kategorier;

Rød trekant; Bygninger der det er meldeplikt ved ombygging / rivning –dersom disse
bygningene er fra perioden før 1850
Gul trekant: Annen SEFRAK-registrert bygning.

Vi har valgt ut kartutsnitt som berører Sulitjelma gruver eller transportlinjene til Sulitjelma.

På Finneid er det flere bygninger som er registrert i SEFRAK (gul og rød), men ingen av disse har
tilknytning til driften i Sulitjelma. Disse bygningene utgjør gårdsbygningene på Sjønstå gård.

I Vatnbygda – Hjemgamstraumen – Solvik er det også flere registrerte bygninger (gul og rød), men
ingen av disse kan sies å ha en direkte tilknytning til gruvedriften.

På kartutsnittene (figur 4-7) gjengir vi disse kartutsnittene.

Figur 4. SEFRAK-registrerte bygninger ved Sjønstå. Blått område angir Sjønstå gård som er vedtaksfredet.
Bygninger merket med rødt er Folkets hus og et bolighus (meldeplikt). Gule trekanter angir «annen SEFRAK –
bygning».
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Figur 5.  SEFRAK-registrerte bygninger i Sjønstådalen. Bygninger på Stormoen og på Øvre Fjell og Nedre Fjell er 
angitt med rød trekant (meldeplikt). Sjønstådalen stasjon og Bjørnemyr er angitt med gul trekant. Gule trekanter 
angir «annen SEFRAK – bygning».   

 

Figur 6.  SEFRAK-registrerte bygninger Hellarmo – Bursi. En bygning i Storli er angitt med rød trekant 
(meldeplikt).  Gule trekanter angir «annen SEFRAK – bygning».   
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Figur 7.  SEFRAK-registrerte bygninger Sulitjelma – Fagerli.. Sulitjelma kirke er listeført. En bygning i Charlotta, i 
Fagerli, Kåfjordbrakka på Sandneshaugen og Ny-Sulitjelma er angitt med rød trekant (meldeplikt).  Gule trekanter 
angir «annen SEFRAK – bygning».   

 

Oversikt over SEFRAK-registrerte bygninger i direkte relasjon til Sulitjelma gruver.  Her tas ikke med 
de SEFRAK-registeringer som er vist med gul trekant på kartene (annen SEFRAK-registrering). I og 
merd at det er kun få bygninger i Sulitjelma fra perioden før 1850, er det få bygninger som har 
automatisk meldeplikt.   

Bygningstype Sted SEFRAK-status 

Bolighus Nybo, Fagerliveien 48, Fagerli Rød.  Meldeplikt ved ombygging / rivning.   

Bolighus Kåfjordbrakka, Sandneshaugen Rød.  Meldeplikt ved ombygging / rivning.   

Bolighus Ny-Sulitjelma Rød.  Meldeplikt ved ombygging / rivning.   

Kirke Sulitjelma kirke Listeført i SEFRAK 

Bolighus Charlotta 2, Charlotta Rød.  Meldeplikt ved ombygging / rivning.   

Bolighus Sjønstå Rød.  Meldeplikt ved ombygging / rivning.   

Forsamlingshus Folkets hus, Sjønstå Rød.  Meldeplikt ved ombygging / rivning.   

Gårdstun Sjønstå gård Fredet bygningsgruppe.   
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Kulturminnearbeidet i Sulitjelma

Det er etter hvert en omfattende litteratur som beskriver Kulturminnet Sulitjelma. En del av denne
litteraturen er vist i kap 1.7.4.

1890-tallets ekspansive gruvedrift i området medførte en voldsom folkevekst og utbygging av
kommunikasjonsmidler. Teknologisk sett var gruvedriften i forkant og svært moderne. Sulitjelma var til
tider Norges største gruvesamfunn og har en sentral plass i norsk arbeiderhistorie.

Omfattende spor er bevart fra perioden med gruvedrift: Disse sporene har i liten grad et juridisk vern,
med unntak av den forskriftsfredete Sulitjelmavegen (Fylkesveg 830) og eventuelle skipsvrak i
Langvatnet(se fig 36). Sulitjelma kirke er vedtaksfredet.

Sjønstå gård er vedtaksfredet. Fredningen dekker primært gårdsanlegget på vestsiden av
Sjønståelva, og ikke kaianlegg og strukturer fra jernbanetransporten på østsiden av elveutløpet.
Sjønstå gård er fredet som et klyngetun, men i Riksantikvarens begrunnelse av fredningsvedtaket er
det også presisert at «Sjønstå gård vedtas fredet fordi den er del av Sulitjelmagruvenes historie og
samtidig representerer en tunform som var typisk i Nordland før 1900, men som i liten grad er
bevart.».

Formelt sett er følgende objekter / miljø gitt en frednings- eller vernestatus etter kulturminneloven eller
plan- og bygningsloven (kap 1.6.2.);

Sjønstå gård (vedtaksfredet etter kulturminneloven)
Fv830 Sulitjelmaveien (forskriftsfredet etter kulturminneloven)
Bebyggelsen på Jakobsbakken (reguleringsplan 2012)
Sulitjelma kirke (vedtaksfredet bygning, hensynssone)
Grunnstollbadet (hensynssone –museumsformål)
Smelteverksruinen i Fagerli (hensynssone –museumsformål)

I løpet av år 2017-2018 er tre objekter som kan regnes som relevante i forhold til kulturminneplanen,
blitt sterkt skadet / ødelagte som følge av snøforhold, sterk vind og brann. Dette gjelder;

Festiviteten på Jakobsbakken
Lossehuset på Finneid
Direksjonsvillaen i Furulund

Dette understreker behovet for å igangsette konkrete tiltak i forhold til kulturminnene i Sulitjelma.

Tidligere planer om kulturminnevern i Sulitjelma

LO-kongressen vedtok i 1980 å stille Sulitjelma på lik linje med Rjukan og Røros i
kulturminnesammenheng. Dette vedtaket må sees i sammenheng med Norsk Arkitekturmuseums
registreringer i Sulitjelma i 1981.

I 1987 tok Fauske kommune initiativet til at det ble det utarbeidet forslag til bygningsvedtekter og
verneplan for Sulitjelma-området.

I gjeldende kommuneplan for Fauske – Kommuneplanens arealdel sjø og land (2015-2027) er det i
Planbestemmelsene og retningslinjene gitt;

§7.2.3.: Retningslinjer for bevaring av kulturmiljø (H570). Hensynssoner for Sulitjelma
kirke og Sulitjelma gruver.
§7.3.3.: Båndlegging etter lov om kulturminner (H730). Båndleggingen omfatter Sjønstå
gård (vedtaksfredet etter kulturminneloven i 2005) og Fv830 Sulitjelmaveien
(forskriftsfredet etter kulturminneloven).
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§7.4.: Videreføring av reguleringsplaner. Dette innebærer at reguleringsplanen for
Jakobsbakken (2012) fortsatt gjelder. Denne reguleringsplanen omfatter detaljerte
bestemmelser for vern av bebyggelsen på Jakobsbakken.

Sulitjelmas ståsted

Vi kjenner i dag ikke til hvordan Sulitjelmaområdet ble brukt i middelalder og forhistorisk tid. Funn av
urgraver med skjelett datert til middelalder, viser bruk av området. I grenseområdene på svensk side
er det påvist bosetninger fra middelalderen. På 1600-tallet er områdene i bruk av nomadiserende
samer, og i perioder frem mot 1840 finnes det kilder som viser fast bosetning i Fagerli. Enkelte
samiske kulturminner befinner seg i nærheten av fysiske spor fra gruvedriften, eksempler er
«lappgrava» ved den gamle gruveveien fra Jakobsbakken til Fagerli, reingjerde over Hankabakken
gruve, og Reinhagen, like ved industriområdet i Fagerli. Fra 1848 oppstår det bygselsbruk rundt
Langvatnet, ved Sandnes, Fagermo, Fagerli, Grønli, Storli og Osbakk. Disse ble kjøpt opp av
gruveselskapet og brukene er borte ca. 1900. Gruvedriften regnes å ha eksistert kontinuerlig fra
prøvedriften i 1887 og frem til 1991.

Svovelrøyken fra smeltehyttene og omfattende avskoging i forbindelse med vedhogst, viser et
Sulitjelma som i første halvdel av 1900-tallet nærmest var uten tre- og buskvegetasjon. Store
furustubber omkring Sulitjelma viser at det tidligere må ha stått en stor furuskog omkring Langvatnet. I
dag er skogen igjen på frammarsj og flere kulturminner som de gamle kulturminnene i Fagerli, er i ferd
med å gro igjen av skog. Dette innebærer at kulturminnene blir mindre synlige, vanskeligere
tilgjengelige og skades av rotsprenging, rotvelt mv.

Etter opphøret av gruvedriften etter 1991, ble mange bygninger i Sulitjelma lagt ut for salg. Prisen på
disse bygningene var satt svært lavt. Flere bygninger –blant disse viktige kulturminner –har i dag et
preg av slitasje, dårlig vedlikehold, «feil» materialbruk og forfall.

Framveksten av fritidsaktiviteter har gitt liv i bygninger som ellers ville ha stått uten vedlikehold.

Befolkningsmessig er Sulitjelmasamfunnet i en stagnasjon, med en klar tilbakegang over de siste 10-
20 årene.

Hva er viktige kulturminner knyttet til gruveindustrien i Sulitjelma – i
hovedtrekk

Med viktige kulturminner i forhold til gruvevirksomheten i Sulitjelma-området forstår vi i denne
kulturminneplanen;

Kulturminner knyttet til selve gruvedriften
Kulturminner knyttet til industri- og oppredningsprosessen
Kulturminner knyttet til transport og infrastruktur
Kulturminner knyttet til administrasjon og samfunnsliv
Kulturminner knyttet til arbeiderboliger og arbeidsforhold.

I kulturminneplanen vil utvalgte kulturmiljø og objekter som er utsatte på grunn av annen virksomhet
eller forfall bli høyt prioritert. Kulturminner som allerede er fredet eller vernet, vil bli lavere prioritert.
Kulturminner som ikke er utsatt for forfall eller inngrep, som nærmest «freder seg selv» på grunn av
beliggenhet, er også lavere prioritert.
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Tematisk avgrensning

Denne kulturminneplanen fokuserer ikke kulturminner knyttet til samisk kultur og gårdsdriften i
området. Selv om det er klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur og gårdsdriften i området,
faller samisk kultur og kulturmiljø knyttet til gårdsdriften utenfor fokus for denne kulturminneplanen.

Denne kulturminneplanen fokuserer fysiske kulturminner etter gruvevirksomheten og
bergverksindustrien i Sulitjelma. Denne virksomheten preget store områder i fjellene omkring
Sulitjelma tettsted og langs transportårene mellom Sulitjelma og utskiping av produkter fra
gruvevirksomheten på Finneid ved Fauske.

Ikke-materielle kulturminner fra denne perioden er også viktige for å forstå Sulitjelma-samfunnet og
den betydningen og innvirkningen Sulitjelma hadde på utformingen av det moderne industrisamfunnet.
Dette er kulturminner i form av;

Organisasjonsutvikling –i første rekke betydningen for utviklingen av Arbeiderbevegelsen.
Viktige innovasjoner og teknologiutvikling.

I det norske samfunn kan vi skille mellom tre ulike sivile tradisjoner innen frivillig arbeid og
organisasjonsutvikling. Eldst er dugnaden med røtter tilbake til middelalderen. Dugnaden lever lenge
som en egen tradisjon, men blir på 1800 tallet integrert som en egen arbeidsform i de framvoksende
folkebevegelsene. Også filantropien har dype røtter i det norske samfunn, i hovedsak som en tradisjon
innen det framvoksende byborgerskapet. Den tredje tradisjonen er kollektivismen, som er nært knyttet
til arbeiderbevegelsen. Sulitjelma har en viktig rolle i forhold til utviklingen av arbeiderbevegelsen og
frivillige organisasjoner innen idrett, kultur og sosialt arbeid. Denne virksomheten er konkretisert i
form av bygninger og anlegg i tilknytning til gruvevirksomheten i Sulitjelma.

I planprogrammet og i den politiske behandlingen av planprogrammet er det gjort en opplisting av
kulturminner som bør vurderes i en kulturminneplan:

Finneid
o Stasjonsområdet på Finneid (Lokstall, stasjonsbygning, linjetrasé)

Sjønstådalen
o Stasjonsområdet på Sjønstå (Folkets hus, stasjonsområde, kaianlegg, kis-silo)
o Gml linjetrasé ved Stokkviknakken (dokumenterer utviklingen helt fra den første

tertiærbanen og fram til fylkesvegen)
o Sjønstådalen stasjon med vannstasjon
o Fjellveien (vei for hestetransport mv)
o Stasjonsområdet på Hellarmo

Furulund
o Administrasjonssenter / Storkontoret
o Sykehus mv
o Gml hotell og messe
o Direktørboligen og hotellet
o «Plysjbyen»
o Gml Mons Petter gruve

Giken
o Arbeiderboliger
o Olavs Stoll

Sandnes
o Grunnstollen / Grunnstollbadet / Besøksgruva
o Arbeiderboliger
o Elmore-bygget

Glastunes
o Arbeiderboliger

Fagerli
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o Gml smeltehytte, oppredning, kai mv (dokumenterer utvikling av kobberframstilling fra 
klassisk 5-trinns røste- og smelteprosess fram til bessemer-konvertor og én-
trinnsprosess i Knudsson-konvertor).   

o Plass for røsting av malm 
o Gml kraftstasjon 
o Gml kirkegård 
o Sulitjelma Museum 
o Bebyggelse med arbeiderboliger, funksjonærboliger mv.  

 Jakobsbakken 
o Egen reguleringsplan (2012) for gruvebyen 
o Gruvebyen 
o Gml gruveanlegg 
o Taubanen 
o Helsingborg – Sagmo 

 Furuhaugen 
o Gammelt gruveområde 
o Friluftsområde 

 Enkeltobjekter for øvrig: 
o Samfunnshuset / Folkets hus 
o Hankabakken - Ny-Sulitjelma – Gudrun – Valdis 
o Anna-gruven med «jernbanen» fram til Jakobsbakken 
o Taubaneanlegg 
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Kulturhistorisk oversikt over kulturminnet
Sulitjelma
Sulitjelmas bergverkshistorie er beskrevet i flere sammenhenger.

Etter malmfunn av samen Mons Petter i 1858 og sporadisk forsøksdrift på 1870-tallet, ble gruvedrift på
svovelkis satt i gang i 1887 i Mons-Pettergruva i Furulund. Bergrettighetene var overtatt av den
svenske industriherren Nils Persson, og Sulitielma aktiebolag ble startet i 1891 med hovedkontor i
Helsingborg i Skåne.

Malmen

Gruveindustri og teknologiutvikling

Malmfeltet i Sulitjelma følger den sk Sulitjelma-amfibolitten i Rupsi-antiklinalen. En amibolitt er en
bergart som er dannet i vulkanske prosesser for svært lenge siden. En antiklinal er en «bue» som er
dannet av at bergarter er blitt presset sammen i jordens oldtid. Motsatt er en synklinal en «dal»
dannetpå samme måte der bergartene er blitt presset nedover. Antiklinalen over Sulitjelma er for
lenge siden blitt «slitt bort» over Langvatnet slik at de malmførende bergartene står framme i dagen
på begge sider av Langvatnet. Dette er skissert i figur 9. Malmgangene følger bergarten og får derved
et fall på ca 30-40 gradermot nord og sør på begge sider av dalen.

De eldste gruvene i Suitjelma (Mons-Petter gruve) er startet der malmgangene står framme i dagen.
Etter hvert som malmen ble drevet ut –og heisingen opp av gruvene ble for arbeidskrevende, ble det
minert vannrette stoller inn mot malmgangene på et dypere nivå. Denne utviklingen kan vi tydelig
følge i Charlotta gruve som ligger like ved kirken. Charlotta 1 ligger oppe i fjellsiden der malmgangen
kommer ut i dagen, mens Charlotta 6 ligger like ved Samfunnshuset få meter over Langvatnet.

Figur 8. Sulitjelma kirke og deler av Charlotta gruvefelt. Bildet illustrerer de ulike «etasjer» i utdrivingen av
malmen. Bildet illustrerer også nærheten mellom gruvedrift og samfunnsliv. Foto: Kåre J. Pettersen 2017.
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Figur 9.  Malmfeltene i Sulitjelma. 

 

Sulitjelma kan vise til en mer enn hundreårig tradisjon som gruvesamfunn fra oppstart av gruvedrift i 
1887 og fram til nedleggelsen av gruvedriften i 1991.  Det ble drevet en rekke gruver på de 
malmførende bergartene i fjellene omkring Sulitjelma:   
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Figur 10.  Oversikt over drift i gruvene i Sulitjelma.  Kilde www.sverrep.com 

 

Figur 11. Oversikt over gruveproduksjon i Sulitjelma 1887 – 1991.  Samlet produksjon 26.058 mill tonn.  Kilde:  
Ronald Fredriksen.   

http://www.sverrep.com/
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Kommentar til tabell 11.  Anna gruver var i drift frå 1909 til 1919.  Etter dette ble utdrevet malm fraktet 
ut fra Anna i noen år etter at driften opphørte.  På 1950-tallet ble det drevet en forbindelse mellom 
Jakobsbakken gruve og Anna.   

I en periode var Sulitjelma den største produsenten av kobber i landet og landets nest største 
industribedrift etter Borregaard.  

Gruvedriften ble avviklet i 1991, og gruveanleggene ble sanert fram til 1993. Da hadde en hentet ut 6 
millioner tonn metall og svovel. Totalt ble det hentet ut 5,3 millioner tonn svovel, 0,47 millioner tonn 
kobber og 215 tonn sink i Sulitjelma. Videre ble det av kobberet hentet ut 282 tonn sølv og 3,7 tonn 
gull. Det var da blitt lagt 800 km jernbanelinjer i gruvegangene inne i fjellet.  Til sammenligning er 
Nordlandsbanen 729 km lang.  

Etter driftsstansen ble gruvegangene plombert og fylt med vann opp til nivå ca 52 meter over 
Langvatnet (Grunnstollnivået) for å hindre forurensning og sammenrasing. 

Malmen i Sulitjelma består i hovedsak av svovelkis, kobberkis og blanding av kobber- og svovelkis.  
Hovedproduktet var svovelkis inntil markedet for kisbasert svovel brøt sammen bl.a. som følge av at 
svovel ble et billig biprodukt fra raffinering av råolje.   

Svovelkis ble finknust og fraktet uforedlet til selskapets fabrikk i Skåne for framstilling av svovelsyre og 
superfosfat.  Kobberkis ble foredlet i selskapets smeltehytter i Sulitjelma. Selskapet har drevet tre 
smeltehytter i Sulitjelma;   

Smeltehytte Tidsrom Merknader 

Fagerli 1.  1894-1898 Denne første hytten var basert på røsting av malm og produksjon av 
skjærstein fram til 1897 - da man innførte bessemermetoden og kunne 
produsere blisterkobber.   

Ved hytten ble det etablert røsteplass (bålbrenning av malm).  Hytten 
brant i 1898.   

Balmielva kraftverk like ved smeltehytta ble satt i produksjon i 1893.  I 
de første årene ble el-kraft kun brukt til belysning.  

Fagerli 2 1899-1919 Det er ruinene av denne hytten vi ser ved Sulitjelma museum i dag.   

Smelteprosessen ble basert på røsting – skjærsteinsmelting og 
bessemering.  Fra ca år 1902 gikk man over til Knudsen-prosessen 
der hele prosessen kunne foregå i en og samme konverter.  Knudsen-
prosessen ble utviklet av direktør Julius Emil Knudsen i Sulitjelma, og 
var historiens første vellykkede forsøk på å produsere kobber i én 
prosess.  To Knudsen-konvertere står inne i ruinen i dag.  

Sulitjelmabolagets eiere i Helsingborg og direktør Knutsen så store 
muligheter for salg av lisenser for Knudsenovnen. De første patenter 
ble tatt ut i 1902, to år senere hadde en patentbrev fra 30 steder i 
verden der en drev kobberproduksjon. Det kom ingeniører og andre 
eksperter på besøk til Sulitjelma for å se prosessen i smeltehytten.  

I 1918 begynte man arbeidet med ombygging til full elektrisk drift av 
smeltehytten. Arbeidet ble stanset som følge av lavkonjunkturen etter 
1. verdenskrig, og all virksomhet i smeltehytten ble stanset. Dette førte 
til en ca 10 år lang stans i kobbersmeltingen i Sulitjelma.   

 

Sandnes 1929-1987 På 20-tallet gikk man over til selektiv flotasjon, og man kunne derfor 
unngå den energi- og tidskrevende røsteprosessen.  Det ble derved 
igjen lønnsomt å satse på kobbersmelting.  
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Smeltehytten på Sandnes (1929) var verdens første 
kobbersmeltehytte basert kun på elektrisk kraft i en Westly-ovn 
(Søderberg – elektrode).   

Bortsett fra en utvidelse i 1970, var denne smeltehytten uforandret 
fram til nedleggelsen i 1987.  Med denne nedleggelsen opphørte 
kobbersmeltingens historie og utviklingsbane i Norge.   

Smeltehytten på Sandnes er i dag i hovedsak revet.  Noen vegger og 
ovnsfundamentet står igjen.   

 

 

Figur 12. Smeltehytte Fagerli 2.  To dampkraner fra kaianlegget ved Sjønstå er montert utenfor ruinen.  Foto: O-M 
Nøttveit 2017.  Tilsvarende kraner var montert på Hellarmo og på Fossen i en kortere periode.  

 

Figur 13.  Knudsen-konverter i Fagerli 2.  Foto O-M Nøttveit.  2017.   
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Figur 14.  Hytten i Fagerli (Fagerli 2) og Balmi kraftstasjon (1910).  Kilde: Sulitjelma historielag.  

 

Figur 15. Hytten i Fagerli (Fagerli 2).  Plantegning fra 1908.    
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Framstilling av metall (kobber) fra malm er en lang og komplisert prosess som kan oppsummeres slik:   

Navn Merknad Kulturminner i Sulitjelma 

Gruveanlegg og 
skjerp 

Sulitjelma har en rekke gruveanlegg og 
skjerp. De aller fleste gruveåpninger er i dag 
gjenmurt.   

Gruveåpninger og Gruveanlegg  
Gråbergtipper 
Heisbaneanlegg 

Sjeiding Grovknust malm ble grovsortert i svovelkis, 
kobberkis og blandingskis.  Blandingskis ble 
knust videre og «vasket» i vaskeriet der 
svovelkis, kobbermalm og gråberg ble skilt.   

Det er ingen sjeidehus igjen i 
Sulitjelma i dag.  Vaskeriet 
(1893) ved Sandnes er revet.  

Røsting Kobberkis ble stablet i hauger sammen med 
bjørkeved og antent.  Slike «bål» kunne 
brenne i flere måneder.  Svovel og kjemisk 
bundet vann ble delvis fjernet og malmen ble 
mer porøs (sintret).  

Opparbeidet røsteplass ved 
Fagerli 2.   

Skjærsteinsmelting Røstegods ble smeltet i s.k. «waterjacket-
ovner» til skjærstein (inneholder ca 35-40% 
kobber).  

Det er angitt to «pyritt-ovner» i 
Fagerli 2.  Restene av disse kan 
sees i dag.   

Bessemering Skjærstein smeltes i en konverter med tilsats 
av kvarts og trykkluft til produksjon av 
blisterkobber (ca 99% kobber).  
 
Bessemering ble innført i 1897 i Sulitjelma.   

Det er mulig at det finnes spor 
etter Bessemering i Fagerli 2. 
Rom for produksjon av trykkluft 
finnes i sørenden av hytten (fig 
15).   
Kvartsbrudd finnes ved 
Granhei.  

Knudsen-prosess Sjeidet malm smeltes i en konverter til 
blisterkobber.   

To Knudsen-konvertere står 
inne i Fagerli 2.   

Søderberg-smelting 
/ Westly-ovn.  

Kobbersmelting med Søderbergelektroder 
ble oppfunnet i Sulitjelma av hytteingeniør 
og metallurg Jens Westly.  Denne ovnstypen 
ble også kalt Westly-ovn.  Westly var også 
en ledende kraft i utviklingen av Søderberg-
elektroden.  Denne elektroden har lagt 
grunnlaget for bl.a. aluminiumsindustrien og 
smelteverksindustrien.    

Fundamentene til denne ovnen 
sees i dag i ruinene av 
Sandnes-hytten (1929).   

Selektiv flotasjon Innført etter ca 1920.   Ingen kulturminner etter den 
første prosessen.  På Sandnes 
står flotasjonsanlegget fra ca 
1960 fortsatt med tilknyttet 
siloanlegg og knuseanlegg.   

Elmore-flotasjon Innført i Sulitjelma i i 1907.  Vaskeriavgang 
ble foredlet i en vakuumdrevet flotasjon.   

Sandnes-kontoret / Elmore-
bygget.  Deler av et Elmore-
apparat finnes ved Sulitjelma 
museum.  

Kilde: Kobbersmelting i Sulitjelma.  Sulitjelma historielag. K. Lund Olsen  
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I 1907 var oppbyggingen av det første flotasjonsanlegget i Sulitjelma etter Elmoremetoden ferdig. 

Elmoreprosessen, eller elmore-vakuumprosessen som den også kalles, ble tatt i bruk for å foredle 
vaskeriavgangen som inneholdt store mengder restkobber.   

Prosessen er basert på at finknust malm blandes med vann og olje til en sk pulp.  Pulpen blir under 
undertrykk (vakuum) sugd opp et opptil 15 m høyt rør.  De luftboblene som dannes i pulpen på grunn 
av undertrykket, «tar med seg» malmholdig materiale opp til et overløp.  Dette materialet ble tørket og 
overført til smelting.   

 

Figur 16.  Sandneskontoret / Elmore-bygget.  Foto; O-M Nøttveit.  2017 

Det var montert 18 Elmore-maskiner i Sulitjelma.  Noe av dette konsentratet ble eksportert, men etter 
en utvidelse ved smeltehytta i 1912 (Fagerli 2), kunne alt konsentrat smeltes i Sulitjelma.    

 

Figur 17.  Smeltehytta på Sandnes.  Elmore-anlegget i bakgrunnen.  1938. Kilde; Sulitjelma museum 
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Den eksisterende bygningen på Sandnes (figur 16) var en del av Elmore-anlegget (fig 17) – ferdig 
bygget i 1906. Dagens bygning inneholder en kis-silo og går under navnet «Sandneskontoret».  
Bygningen ble ombygget etter 1928 (overgang til selektiv flotasjon) til bl.a. kontorlokaler for ingeniør 
og annet personale ved flotasjonsanlegget.  Et elmore-apparat er lagret ved Sulitjelma museum.   

  

Figur 18.  Elmore-anlegget og maskinhallen.  Dagens bygning (figur 16) til venstre i bildet.  Kilde; Sulitjelma 
museum.   

 

Figur 19.  Sandnes smeltehytte i dag.  Foto O-M Nøttveit.  Oktober 2017 
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Energiproduksjon i Sulitjelma

Det har vært vanlig å anta at Norges, og trolig også verdens første vannkraftverk, ble tatt i bruk i 1882
på Senjens Nikkelverk i Hamn på Senja. Imidlertid fins det kilder som tyder på at Notodden var først
ute: Ved gamle Tinfos 1 skal det første kraftverket ha stått ferdig allerede i 1877 til belysning i
fabrikken, som bestod av mølle, sagbruk og tresliperi (Store norske leksikon).

Energiproduksjonen i Sulitjelma må sees i sammenheng med den framvoksende gruveindustriens
behov for energi, den vanskelige transporten av kull/koks mv til Sulitjelma og endringer i
markedssituasjonen for kull og koks –ikke minst som følge av verdenskrigene. Utnyttelse av
vannkraftressursene gjorde Sulitjelma til et pionersamfunn også på dette området, og utviklingslinjen
fram til elektrisk drevene smeltehytter må sees i lys av dette.

De første kraftstasjonene i Sulitjelma var Fagerli (1893) og Giken (1894);

Kraftstasjonen i Fagerli som dels leverte mekanisk energi til drift av oppredningen ved
smeltehytten i Fagerli, dels leverte elektrisk energi i form av likestrøm. Denne kraftstasjonen
ble bygget i 1893 og ble senere utbygget i flere omganger. Det er denne kraftstasjonen som
står ved smeltehytteruinen i dag. Se bl.a. fig 14.
Kraftstasjonen i Giken (se kap 4.5.) som ble bygget i 1893 og satt i drift i 1894. Denne leverte
også dels mekanisk energi til luftkompressorer (boremaskiner) og dels elektrisk energi. I dag
kan rørgaten og andre rester sees oppstrøms Giken.
De første elektriske dynamoene i Sulitjelma ble montert i Fagerli og på Giken. Utstyret ble
levert og montert av S. Rundgren fra Göteborgfirmaet Davy Robertson (ankom Sulitjelma 3/9
1893). Dynamoen i Fagerli ble satt i produksjon 13/11 1893, dynamoen på Giken noen tid
senere. Vannmangel i Gikenelva førte til at det sommeren 1894 ble bygd en dam i Lomielva
og en 300 meter lang trerenne for å lede vann over til Ny-Sulitjelma og Gikenelva for mer
stabil drift. Dynamoen på Giken forsynte sjeidehuset på Sandnes med elektrisk lys. I oktober
1894 ble det lagt inn elektrisk lys også i sjeidehuset i Charlotta. Kraftstasjonen i Fagerli ble i
1898 utvidet med turbin med 250 hp. Utstyret kom fra Elektrisitäts Actiegesellschaft. Elektrisk
heismaskin montert i Hankabakkens sjakt 1898.
Elektriske aggregater, dynamoer mv i Fagerli og i Giken er i dag demontert og fjernet.

Ved overgang til Bessemering, økte energibehovet. Kraftstasjonen i Fagerli ble utbygget for dette
formålet i 1898. Fra denne kraftstasjonen ble det bygget kraftlinjer til Hankabakken, Ny-Sulitjelma og
Furulund.

Figur 20. Utsnitt av kart over Sulitjelma (1905). Kilde: sverrep.com/sulitjelma.
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Kartet (figur 20) er et utsnitt fra et kart fra 1905 over Sulitjelma/østre deler av Langvatnet. Vi ser de 
nye kraftlinjene fra Fagerli kraftstasjon til Hankebakken/Ny-Sulitjelma, Charlotte/Mons Peter/Furulund 
og Jakobsbakken.  Vi ser også linebanelinjene fra Jakobsbakken/Sagmo, Giken/Hankebakken og Ny-
Sulitjelma til det nye anlegget på Sandnes.  Den gamle veien mellom Fagerli - Granhei og 
Jakobsbakken er inntegnet.  Dette kartet er et utsnitt av et større kart områdekart - utsnitt av 
hovedkart "udgivet av Norges geografiske opmaaling 1899».   

 

Utbygging av kraftressursene i Sulitjelmavassdraget har pågått kontinuerlig siden 1892 og fram til i 
dag med fullføringen av Storelvvatnet kraftverk i 2015.   

Figur 21 gir en oversikt over energianleggene i Sulitjelmavassdraget.  I et normalår produserer disse 
verkene ca 1050 GWh – litt i underkant av 1% av Norges totale vannkraftproduksjon.   

 

 

Figur 21.  Kraftverk i Sulitjelmavassdraget.  Kilde: SKS 
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Figur 22.  Fagerli kraftverk. Ca 1910.  Kilde: SKS:   

 

Under 1. verdenskrig blokkerte England for eksport av kull til Norge. Dette skapte store problemer for 
smeltehyttas behov for kull og koks. I påvente av ny kraftutbygging og elektrifisering av 
smelteprosessen, valgte bedriften å starte torvuttak i Daja. Tre større myrområder ble drenert, mens 
man ventet på leveranse av to elektriske torvmaskiner fra A/S Myrens Verksted i Kristiania. Maskinene 
ble levert i mai 1917, og det ble startet maskinell torvdrift på to myrer i Daja fra august samme år. I 
tillegg drev verket torvdrift på en tredje myr med et elteverk fra S. H. Lundh & co i Kristiania.  

Torvdriften var underlagt skogforvalteren, Christian Ihlen. Ihlen selv og ingeniør Arne Forfang deltok 
våren 1917 på den svenske statens torvskole i Markaryd. Flere arbeidere ble sendt på torvskole til 
Våler i Solør. Etter at verdenskrigen stanset i november 1918, ble det store problemer med leveranse 
av kobber. Smeltehytta la ned driften i januar 1919, og behovet for torv ble mindre. I 1920 ble det 
produsert 1.801 tonn maskintorv. I tillegg ble det samme år drevet stikktorvdrift. Totalt for årene 1917-
1920 ble det produsert over 4.800 tonn torv i Daja. 
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Figur 23.  Torvproduksjon i Daja.  Kilde: Sulitjelma brubemuseum 

 

 

Figur 24.  Elektrisk drevet torvmaskin.  Foto W. Spjelkavik.   
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Oversikt over kulturminner fra energiproduksjonen i Sulitjelma:   

Navn: Merknad: Kulturminner i Sulitjelma 

Giken kraftstasjon (1894) Se kap 4.5.  Rester av rørgate, Dam og 
trerenne for overføring fra Små-
Lomi til Gikenelva (1895)  

Fagerli kraftstasjon (1893) Denne kraftstasjonen står i dag 
like ved smeltehytteruinen 
Fagerli 2.  Utvidet i flere 
omganger – i 1898 i forhold til 
Bessemeringsprosessen - i 
1903 med nytt aggregat.  

Fagerli kraftstasjon (1893)  

Damanlegg mv i Balmielva Bygget for å sikre 
kraftproduksjonen ved Fagerli 
kraftstasjon 

Reguleringsdam ved Kjelvatnet 
(1899) 
Dam ved Daja (1907) 
 

Torvdrift I en kort periode (1917 – 1920) 
ble det igangsatt torvdrift i Daja 
for å kunne erstatte kull og koks 
i smelteproessen.   

Maskiner, noe utstyr, grøfter og 
torvmyrer står fortsatt i Daja.   
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Transportutvikling

Transportløsningene mellom Sulitjelma og Finneid var meget krevende og har gjennomgått en
omfattende og spennende utvikling. Følgende tabell gir en oversikt over transportløsningene mellom
Finneid og Sulitjelma:

Tidsrom Transportmiddel Merknad

Før 1892. Finneid
– Sulitjelma

Båttransport. Hestetransport/
kløvvei.

Båt fra Finneid til Sjønstå. Hestetransport /
kløvvei opp til Fossen / Langvatnetvia
Fjellveien. Båt over Langvatnet.

1892. Sjønstå –
Fossen

Tertiærbanen 750 mm
sporvidde. 25 km/t hastighet.
Muligens den første jernbane i
verden nord for polarsirkelen.

Vinterstengt bane. Hestetransport på
jernbanetraseen mellom Sjønstå og Fossen /
Hellarmo om vinteren. Kun transport av
kobberbarrer –ingen kis-transport.
Tertiærbanen hadde for svakt materiell til å
holde banen åpen om vinteren.

1893. Sjønstå –
Hellarmo

Tertiærbanen forlenges fram til
Hellarmo

Vinterstengt bane

1912-1915 Sjønstå
- Fagerli

Tertiærbanen bygges om til
smalsporbane 1067 mm
sporvidde. «Nybanen»
forlenges fram til Fagerli

Helårlig banedrift. Ny kort tunnel ytterst på
Stokkviknakken.
1067 mm sporvidde var en vanlig sporvidde
på sekundærbaner på den tiden (Rørosbanen,
Setesdalsbanen mv).

1956. Finneid –
Lomi

Banen forlenges fram til
Finneid. Industrisporet il Fagerli
saneres. Ny endestasjon blir
Lomi (Sandnes)

Funksjonene på Sjønstå legges ned. Finneid
blir nytt knutepunkt for Sulitjelma. Anlegg av 3
lange tunneler.

1962
Stokkviknakken

Ny tunnel ved Stokkviknakken. Denne tunnelen gikk der veitunnelen går i
dag.

1972 Veidrift Jernbanetraseen fjernes og
erstattes av vei. Tuneller
strosses ut til veidrift.

Fylkesveg 830 er vedtaksfredet mellom
Finneid og Grønli.

Figur 25. Fossen i 1891. Fjellveien for hestetransport sees til venstre. Herfra var det transport med
robåt/seilbåter over Langvatnet fram til Sulitjelma.



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 04   Versjon: 04 
Kommunedelplan    |  Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma 

 
 

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09  |  Side 48 av 104 

 

Fjellveien er i «Hovedplan for skogsveier, Fauske kommune (2012-2021)» vurdert slik; «Den planlagte 
traktorveien vil krysse den gamle ferdselsveien som går fra Tveråmoen til Bjørnmyr.  Denne veien må 
anses for å være et attraktivt kulturminne for friluftsfolk og folk som har tilknytning til området. Denne 
gamle veien har også oppsatt informasjonsposter. For øvrig synes det ikke som om særskilte kjente 
miljø- og kulturminneverdier vil bli berørt.»  

Dagens kjøreveg (Fylkesveg 830) er forskriftsfredet som del av Landsverneplanen for Statens 
vegvesen. Veganlegget er et eksempel på kompensasjonsveg i nordre landsdel, og et typisk trekk ved 
vegutbyggingen på 1960- og 70-tallet. Hensikten er å bevare linjeføring, vegbredde og autovern. 

 

 

Figur 26.  Kart over jernbanen mellom Finneid og Stormoen i Sjønstådalen.  

 

 

Figur 27.  Kart over jernbanen mellom Stokkviknakken i Sjønstådalen og Fagerli.   

 

Figur 26 og 27 gir en oversikt over samferdselsanleggene mellom Sulitjelma og Finneid.  På Finneid 
var det dampskipsforbindelse til Bodø og – fra 1958 – jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og 
Oslo.  Det framgår av figur 26 hvordan Sjønstå ble liggende i en «bakevje» etter at jernbanen ble 
forlenget til Finneid i 1956. Finneid tok over som hovedknutepunkt for trafikk til/fra Sulitjelma.  
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Figur 28.  Reinhagen 1914.  Anlegg av jernbanen («Nybanen») fram til Fagerli.   

 

Figur 29.  «Loke» var det første damplokomotiv på Sulitjelmabanen – tertiærbanen.  Lokomotivet står i dag på 
norsk jernbanemuseum på Hamar.  Kilde: Norsk Jernbanemuseum.   
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Figur 30.  Malmtog på Furulund / Sulitjelma stasjon.  Foto Magnus Berg (1952).   

 

Figur 31.  Tidligere Sjønstådalen stasjon «vannstasjonen» .  Kilde: Wikipedia.  

Fra Sjønstådalen stasjon var det veiforbindelse opp til gårdene Nedre og Øvre Fjell, og videre opp til 
Fjellveien.  Sjønstådalen stasjon ble også kalt vannstasjonen.  Her fikk damplokene vannforsyning. 
Litlvatnet ved Øvre Fjell ble demmet opp for å sikre vannforsyningen.  Rester av dammen står der 
fremdeles.   

 



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 04   Versjon: 04 
Kommunedelplan    |  Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma 

 
 

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09  |  Side 51 av 104 

 

 

Figur 32.  Havnen ved Sjønstå med jernbanestasjon og kai. Tertiærbanen.  Foto: Anders Beer Wilse (1908) 

 

Figur 33.  Ny stasjon for «Nybanen» og kai på Sjønstå, 1955. Kilde: Suliskalenderen 2011.   
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Figur 34. Kis-silo ved Sjønstå.  Foto O-M Nøttveit.  2017.   

 

Figur 35.  D/S «Sulitjelma V» som trafikkerte strekningen fra Finneid til Sjønstå. Bak skipet sees en pram for kis. 
Spesielt om vinteren var denne transportetappen vanskelig fordi skipene ikke greide å holde råken i isen åpen. I 
1956 ble jernbanen fullført til Finneid, og båttrafikken ble avviklet. Foto: Nordlandsmuseet 



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 04   Versjon: 04 
Kommunedelplan    |  Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma 

 
 

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09  |  Side 53 av 104 

 

 

Figur 36.  Senking av «D/S Sulitjelma I» og «Gutten» i 1934.   

Bildet under (figur 37) viser Finneidanleggene etter at jernbanen ble ført fram til Finneid i 1956.  I 
midten ser vi den store kis-siloen med lasteanlegg på kaia i forgrunnen.  Denne kis-siloen var også i 
drift før jernbanen ble lagt til Finneid.  Kis ble da losset på en kai som i dag ligger like ved 
motorsykkelklubbens hus. Kaianlegget kan sees fortsatt, men for øvrig er alle disse anleggene i dag 
fjernet.   

Bak kis-siloen ser vi deler av det lange lossehuset. Lossehuset ble delvis ødelagt av stormen «Ylva» i 
2017.  Til venstre for lossehuset ser vi et gult godshus med lasterampe.  Dette godshuset står ennå og 
var kontaktpunktet mellom Sulitjelmabanen og Nordlandsbanen fra 1958 – det var normalspor (1435 
mm) på den ene siden av lasterampen og Sulitjelmabanens smalspor på den andre. Helt til venstre i 
bildet ser vi Finneid stasjon på Sulitjelmabanen.  Stasjonen er i dag en del av en bedrift og sterkt 
ombygget.   

 

Figur 37.  Oversikt over Finneidanleggene etter at jernbanen ble bygget fram til Finneid i 1956.  Nordlandsbanen 
er ennå ikke ferdigbygget.  Kilde: Nordlandsmuseet.  
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Andre samferdelsanlegg i området av betydning er:   

 Linebaneanleggene som knyttet sammen de enkelte gruveanleggene i Sulitjelma med 
oppredningsanleggene på Sandnes og i Fagerli.  I dag er disse revet – kun fundamentene står 
tilbake etter linemaster og linebanestasjoner. Fundamenter etter linebanestasjoner er spesielt 
tydelige i Giken og ved Sagmo gruve.  Fundamentene etter linebanen mellom Jakobsbakken 
og Sagmo er godt synlige.   

 Telefonlinjen til Sulitjelma.  På veien mellom Bursi og Furulund er det fundamenter etter denne 
linjen.  Det er også satt opp en informasjonstavle.  Sulitjelma fikk telefonforbindelse i 1891. Da 
ble det bygget telefonlinje fra Finneid til Furulund i Sulitjelma, og videre til Jakobsbakken. 
Omtrent på samme tid ble det satt opp linje til Ny-Sulitjelma. Dermed var den totale 
linjelengden på 48 kilometer. I 1896 ble telefonsentralen utvidet til 20 linjer, det ble satt opp 
telefonlinje til Sandnes og Fagerli, og linjen til Finneid ble forlenget til Fauske hvor det var 
rikstelefonsentral. Derved ble Sulitjelma knyttet til det nasjonale telefonnettet.  

 Mellom Anna gruver og Jakobsbakken er det tydelige spor etter en vognbane / reelsbane som 
ble drevet med hester.  Turiststien fra Jakobsbakken fram mot Anna følger delvis denne 
traseen der det er lett å se rester etter sviller / «slippers» i stien. Det er tydelige slitemerker i 
svillene etter hestene.   Det er også tydelige skjæringer og fyllinger og rester etter bygninger. 

 Det er flere gamle veier som forbinder gruveområdene i Sulitjelma:   

o Mellom Granhei og Jakobsbakken, og mellom kirkegården («Rydningen») og 
Jakobsbakken  

o Mellom Jakobsbakken og Sagmo gruve 

o Fra Sagmo (Avillonfyllingen) og opp til Furuhaugen gruve 

o Mellom Bursi og Furulund.   

o Fra Giken opp til øvre Giken  - videre over Djeveløya via Hankabakken til Ny-
Sulitjelma. 

 

Figur 38.  Sandnes.  Bildet viser Jernbanen, Linebanen og Sandnes smeltehytte.  Foto: Ø Johansen (juni 1948)  
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Følgende tabell gir en oversikt over kulturminner knyttet til transportanleggene mellom Finneid og 
Sulitjelma.   

Navn: Merknad: Kulturminner Finneid - Sulitjelma  

Finneid Stasjonsområde / kaianlegg / 
omlastingsområde. Knutepunkt mot 
Nordlandsbanen og hovedvegnett.   

 

Kaianlegg for dampskip på innsiden av 
Finneidstrømmen 

Sportraseer, godshus og 
stasjonsbygning.   

Sjønstå Stasjonsområde / kaianlegg / 
omlastingsområde.  Stedets funksjon 
ble sterkt redusert i 1956 pga omlegging 
av jernbanen.   

Endepunkt for fjellveien.  

Stasjonsområdet ligger like ved den 
fredede Sjønstå gård.  

Sportraseer etter tertiærbanen og 
«nybanen».  Stasjonsområde og 
kaiområde.   

Boliger, Folkets hus, Skole med internat   

Grunnmurer etter lokstall, 
stasjonsrampe, stasjon, kai mv.   

Stokkviknakken Jernbanetraseer og tuneller.  
Dokumentasjon av et av verdens første 
jernbaneanlegg nord for polarsirkelen. 

På et relativt lite område vises 
utviklingen fra Tertiærbanen, via 
«Nybanen» - med to tunellalternativer - 
til dagens veitrase.   

Sjønstådalen  Stasjonsbygning og vannstasjon.    

Fossen Dette var første endestasjon for 
tertiærbanen.  Det er ingen synlige 
rester etter dette anlegget i dag.   

Endepunkt for Fjellveien ved Bjørnemyr 
gård.  Figur 21 

Hellarmo  Endepunkt for Tertiærbanen fram til 
1913.  

Kaianlegg med fundamenter for 
dampkraner (se figur 12). 

Tilrettelagt friluftsområde.   

Furulund  Rester etter kaianlegg nedenfor 
«Messa».   

Fyrlykt på Storbukkskjæret. Fyrlykta sto 
tidligere ved Hjemgamstraumen. 

Fagerli Kaianlegg.  Kaianlegg like ved smeltehytteruinen 
(Smeltehytte 2).   

Jernbanetrase mellom smeltehytta og 
Lomi.  Tydelig bak Reinhagen gård.  

Sandnes / Lomi Endestasjon på / ved industriområdet 
på Sandnes.  

Lokstall 

Lasteanlegg for kis / konsentrat  

Båttrafikken Det er ingen eksisterende båter etter 
båttrafikken 

To båtvrak er senket på bunnen av 
Langvatnet.  Figur 36.   

Linebanedrift Det står ingen master igjen i Sulitjelma 
– bortsett fra en mindre mast ved 

Fundamenter flere steder mellom 
Hankabakken og Ny-Sulitjelma, derfra 
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«Koopen» på Jakobsbakken.  Matvarer 
mv ble fraktet inn til butikken på en 
egen sidelinje.   

og ned via Mellomstasjonen (mellom 
Giken og Sandneshaugen).  
Fundamenter for linbanestasjonen i 
Giken 

Fundamenter for linebanestasjonen på 
Sagmo.   

Fundamenter for linebanen mellom 
Jakobsbakken – Helsingborg - Sagmo.   
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Samfunnet

Sulitjelma med Langvassdalen ble på rundt 25 år forvandlet fra å være en nybyggergrend med noen
få fjellgårder til å bli et moderne samfunn. Ved utgangen av 1800-tallet var det post- og telegrafkontor,
telefonstasjon, kirke, skoler, sykehus, apotek, vannverk, sagbruk og sentraloppvarming. Det bodde
bare noen få personer på nyrydningsbrukene i Sulitjelma før gruvedriften startet. 13 år etter
oppstarten, altså i 1901, hadde Bolaget over 1000 ansatte. Bare ni år senere bodde det nesten 3000
mennesker i Sulitjelma.

Rundt 1900 var gruveselskapet blitt Norges nest største industribedrift, bare Borregård i Sarpsborg var
større. I 1913 var det cirka 1750 ansatte i Bolaget, det var da landets største bergverk målt i antall
sysselsatte og landets største produsent av både kobber og svovelkis.

Administrasjon og bedriftsledelse

Konsul Persson overtok eiendomsretten til malmforekomstene i 1886, etter å ha betalt 100 000 kroner
til Vatenbygdens kobberskjerp. Frem til 1891 eide Skånska Superfosfat- och Svavelsyrefabrik AB og
Persson gruvene sammen. Da ble det besluttet å opprette et eget aksjeselskap, «Aktiebolaget
Sulitelma Gruber», raskt omdøpt til Sulitjelma Aktiebolags Gruber.

Perssons andre eiendomsinteresser i Nord-Norgeble overført Bolaget som altså hadde ytterligere
gruver utenom Sulitjelma, som Alten Kobbergruveri Kåfjord, inkludert eiendommer, vannfall og skog,
samtgruvene i Kvænangen (Vaddas), Neverfjord i Kvalsund, Sakkobani og Rappesgaida.
Sannsynligvis ga denne overdragelsen ingen stor fortjeneste til Bolaget8.

Bolaget gikk for første gang med tap i 1919, grunnet 1. verdenskrig, kundegrunnlaget i de
skandinaviske cellulose-og svovelsyrefabrikkene og prisfall på kobber som også ble delvis fortrengt
av aluminium. I 1921 ble verdien på den norske krone tilbakeskrevet til pari kurs –dvs samme kurs
som før 1. verdenskrig. Dette medførte bl.a. en kraftig nedgang i industriproduksjonen med ca 30%
på landsbasis, en betydelig arbeidsledighet og arbeidskonflikter.

Fra 1920 ble mer enn 1000 arbeidere sagt opp, og de resterende arbeiderne fikk rasjonert arbeid. Fra
1931 til 1936 ble lønna regnet ut etter kobberprisene / metallbørsen. Utbetaling av utbytte til eierne
ble stanset i de påfølgende 20 årene.

Usikkerheten rundt det svenske eierskapet begrenset fremtidsrettede investeringer i Sulitjelma.
Bankfusjoner i 1927 ga Bolagettilgang på frisk kapital.

Smeltehytten var stengt i rundt ti år etter slutten av første verdenskrig i 1918. Imidlertid kom en
omlegging av produksjonsprosessen med den nye flotasjonsmetoden. Da verket gikk over til flotasjon,
fikk en utvunnet dette kobberet og sinken av svovelkisen i Sulitjelma. På grunn av høy pris på kobber
var dette selvsagt en stor fordel.

At bedriften hadde gjort disse investeringene gjorde det lettere å komme gjennom depresjonen i 1930-
årene. Allikevel gikk kobberprisene så mye ned i 1932 at full nedleggelse ble vurdert. Enighet om
store lønnsreduksjoner med fagforeningen, samt gjeldssaneringer fra kreditorenes side reddet
bedriften. Fra desember 1932 mottok også Bolaget en kortvarig statsstøtte. Driften i Sulitjelma gikk
kontinuerlig gjennom kriseårene, noe som ikke var tilfelle for de andre bergverkene i Nordland.

I 1933 ble det svenske selskapet Sulitjelma Aktiebolags Gruber gjort om til et rent norsk aksjeselskap
som fikk navnet A/S Sulitjelma Gruber, på folkemunne kalt «Grubene». Denne omregistreringen ble
gjort for å redusere skattebyrden og for å unngå å miste vassdragsrettigheter. Fra 1937 ble det for
første gang norsk eierskap til alle aksjene i selskapet.

8 Kilde; Wikipedia.
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Konjunkturene i siste del av 1930-årene forbedret seg, like før krigen hadde Grubene rekordstor 
produksjon. 

Selskapet fikk innvilget 50 års konsesjon for drift av malmfeltet. I  henhold til denne konsesjonen skulle 
retten til å drive gruvedrift tilbakefalle i 1983 til Staten vederlagsfritt i henhold til konsesjonslovene. I 
1983 hjemfalt for første gang en pågående gruvedrift til staten.  

 

 

Figur 39.  Sentrum i Sulitjelma – Furulund -1965.  Storkontoret (oppført i 1907) var administrasjonssenteret i 
Sulitjelma.  «Messa» og det gamle gjestgiveriet sees til venstre for Storkontoret. Kilde: Sulitjelma Gruvemuseum, 
Norsk bergverksmuseum 

 

A/S Sulitjelma Grubers hovedkontorer og sentrale funksjoner ble lokalisert til området Furulund, ikke 
langt fra "Mons Petter-gruva", der det første gruveanlegget ble etablert.  

Området ligger i en bratt sørvendt skråning med et godt lokalklima. Det er i dag tilvokst med tett 
vegetasjon og har, etter forholdene, store trær i hager og på ubebygde arealer, slik at det er vanskelig 
å få oversikt over bebyggelsen. Hovedkontoret er plassert på en knaus, og det kan sees langs store 
deler av Langvatnet. Ellers står det mange arkitektonisk interessante bygninger fra gruveanleggets 
driftsperiode i Furulund. Her holdt administrasjonen til, og her bodde direktør, ingeniører og 
funksjonærer. Her var også funksjoner som butikk, postkontor og sykestue.  

På folkemunne ble den øvre delen av Furulund kalt for «Plysjbyen».   

Det bodde også vanlige gruvearbeidere i Furulund. På Verkstedhaugen bodde de som hadde arbeid i 
verkstedene.  
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Krigen 

Kobberproduksjonen i Sulitjelma var blant de norske industribedrifter som hadde stor viktighet for 
tyskerne under andre verdenskrig. Under hele krigen fikk Grubene gunstige kontrakter med tyske 
selskaper.  

Tross press fra okkupasjonsmakten økte ikke produksjonen under krigen. Produksjonen i Sulitjelma 
gikk jevnt nedover under krigen, noe som også skjedde i gruveselskaper andre steder i landet. 
Årsakene til dette var sammensatt av flere faktorer.  Blant annet førte kraftmangel til at smeltehytta ble 
stengt i mai 1943 og ut krigen.  Etter krigen hadde verket store problemer med å komme i gang med 
produksjonen, da bl.a. manglende oppfaring ikke ga nye angrepspunkt for drift på malmreservene.   

Sulitjelma var viktig for grensetrafikken over til Sverge og representerte slik sett et problem for 
okkupasjonsmakten. Samtidig var Sulitjelma et sabotasjemål som også av den grunn måtte beskyttes. 
Helt fra Vatnbygda i vest til Fagerli i Sulitjelma var det forlagt vaktstyrker. På det meste var det 100 
mann som voktet området. 

Etter krigen 

Alle salgskontrakter ble annullert i mars 1945 og underskuddene økte de følgende årene. Som del av 
Arbeiderpartiets strategi for industriproduksjon for gjenoppbyggingen av landet, fikk Sulitjelma 
statsstøtte. Økende kobberpriser mot slutten av 1940-årene oppveide tapene og i 1951 fikk 
aksjonærene for første gang på lang tid utbetalt utbytte. Frem mot 1950 steg arbeidsstokken til 900 
mann. 

Nye forekomster av svovelkis i Frankrike ble sendt ut på markedet etter 1950, og svovelkisprisene falt. 

Elkem ble hovedaksjonær for Sulitjelma gruber i oktober 1965. Selskapet gjorde det klart at store 
utbygginger og fornyelser ville bli gjort, forutsatt at konsesjonen for gruver og vannkraftverk ble 
forlenget ut over 1983. De første årene med Elkem som hovedeier var gruveselskapet optimistiske, 
ikke minst fordi kobberprisene på verdensmarkedet var gode. Samtidig var det generelle 
høykonjunkturer. Imidlertid gikk bedriften så vidt i balanse i 1974, før kobberprisene falt. Kobberprisen 
på børsen i London var 1400 pund i 1974, mens den året etter var på bare 525. Røros kobbergruver 
ble nedlagt i 1977 etter 333 års drift.  

Midt på 1970-tallet varslet Elkem at de ikke ønsket å fornye konsesjonsavtalen når den løp ut i 1983. 
Staten lyktes ikke med å finne andre interessenter som ville overta aksjene i gruveselskapet. I juni 
1983 hjemfalt gruvene til staten. Staten gikk inn som eneaksjonær i årsskiftet 1982/83, og navnet ble 
da Sulitjelma Bergverk A/S. Fra nå av ble selskapet betegnet som «Bergverket».  

Som i andre ensidige industristeder ble det forsøkt oppstartet en rekke bedrifter i Sulitjelma på denne 
tiden, men få viste seg levedyktige.  

Stortinget fattet vedtak om å legge ned driften ved Bergverket i 1986, men driften ble forlenget. Tredje 
februar 1987 eksploderte smeltehyttens elektrodeovn, med så store skader at reparasjon var 
ulønnsomt. Smeltehytta hadde knapt 5 måneder igjen av utslippskonsesjonen, og man vurderte at ny 
konsesjon sannsynligvis ikke bli gitt. Fra 1987 var det helt slutt på salg av svovelkis.  

Endelig slutt ble satt den 21. juni 1991.  Etter dette pågikk det oppryddings- og saneringsarbeider av 
anleggene fram til 1993.   
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Arbeidersamfunnet og arbeiderbevegelsen

De første årene. Kamp og organisering.

De første arbeiderne i Sulitjelma fra oppstarten i 1887 og fram til midten av1990-årene var svenske
vervede gruvearbeidere (minerere).

Arbeidsforholdene var usunne, ofte helsefarlige, særlig knyttet til røsting og arbeid i smeltehytta. Etter
en forbedring som kom i 1902, ble det bygget en badstue der ansatte kunne få vaske seg gratis to
ganger i uken. Ulykker kunne føre til invalidisering og død. Etter loven om ulykkestrygd av 1894 og
1905, skulle den gjenværende familie få en mindre livrente å falle tilbake på. Listen viser at cirka 120
personer omkom i de 104 årene gruvedriften varte. Av disse var det kun 19 personer som ikke
arbeidet i gruvene.

Verket eide grunnen, boligene og eneste butikk, samt kommunikasjonen med omverden. Arbeidernes
maktmiddel var i disse årene var rett og slett å si opp. Flere jobbet også sesongmessig og hadde gård
andre steder i distriktet. Gjennom de første årene og rundt unionsoppløsningen i 1905, var det mangel
på arbeidskraft. Gruveselskapet måtte strekke seg et stykke på vei for å beholde arbeidere.

Ved etableringen9 av et industrisamfunn av en slik størrelse ble det relativt raskt konflikter mellom
arbeidere og ledelsen i gruveselskapet. I perioden 1894 til 1904 er det registrert minst syv streiker og
hele 74 arbeidere ble oppsagt som følge av disse. Dette var adhoc-aksjoner som ikke var i regi av
noen fagforening. Ledelsen i gruvene arbeidet aktivt i mot de sosialistiske strømningene som rådet på
begynnelsen av 1900-tallet. De så på fagforeninger som en trussel mot selskapet. I Sulitjelma ble
derfor agitasjon og tilløp til å danne fagforeninger effektivt stoppet. Gruveselskapet eide i praksis alt i
Sulitjelma - hus, vei, grunn og transportmidler, og forbød møter på verkets grunn –møter som ikke var
godkjent. Agitatorer som ønsket å få på plass fagforeninger var ikke ønsket. Her var det selskapets lov
som gjaldt og agitatorer som ønsket å komme dit for å spre det sosialistiske budskap ble enten avvist
eller jaget fra industristedet.

Fagorganiseringen i Nord-Norge gikk tregt i forhold til andre deler av landet. Forløperen til Norsk
Arbeidsmandsforbund var dannet allerede i 1894 av en rekke foreninger i Sør-Norge. På begynnelsen
av 1900-tallet ble presset for organisering nordpå stadig sterkere. Agitatorer var aktive i landsdelen.
Arbeidere kjente nå i større grad enn tidligere til ideene. Kjente agitatorer som Hans Berntsen og Kata
Dahlstrøm forsøkte å komme seg til Sulitjelma på tross av at gruveselskapet forbød denne type
virksomhet. En av dem som var der rundt århundreskiftet var Helene Ugland. Hun ble smuglet inn i til
Sulitjelma nattestid og greide å holde flere foredrag i brakker og gruveganger før hun ble oppdaget av
ledelsen og jaget derfra.

Organisering av arbeiderne lot seg ikke stoppe og gjennombruddet kom i 1907. Den utløsende årsak
ble kampen om kontrollmerket. Gruveselskapet bestemte at det fra januar 1907 skulle innføres et nytt
system for å kontrollere at arbeidstiden på 10 timer ble overholdt i gruvene. Når arbeiderne gikk inn i
gruva, skulle de ta på seg et støpt blymerke med nummer på. Merket skulle leveres tilbake når de kom
ut av gruva. Arbeiderne var rasende på innføringen av merket, som av arbeiderne ble kalt for
«slavemerket».

9 Arbeiderkamp i Sulitjelma. Arkiv i Nordland.
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Figur 40. «Slavemerke» fra Sulitjelma. Kilde; Arkiv i Nordland.  

 

I flere år hadde gruveselskapet motarbeidet tilløp til organisering. Da 120 arbeidere ved Charlotta 
Gruve nektet å bære merket og ble oppsagt på stedet, organiserte arbeiderne et opprør mot ledelsen. 
Gjennom forskjellige kanaler ble det gitt beskjed at arbeiderne skulle møtes nede på Langvatnet på 
isen ved Sandnes den 13. januar 1907 (isen ble ikke regnet som «verkets grunn»). Fra gruvene 
strømmet rundt 100010 arbeiderne ned på isen for å delta på møtet som dannet fagorganisasjonen i 
Sulitjelma. Ledelsens makt var derved brutt og en ny maktfaktor fikk med dette sitt gjennombrudd i 
landsdelen - arbeiderbevegelsen.  

Det ble fremmet forslag om å danne en fagforening tilsluttet Norsk Arbeidsmandsforbund, noe som ble 
enstemmig vedtatt. Den tidligere bortviste agitatoren Berntsen ble invitert for å organisere 
arbeidstagerne, og konstituere arbeiderforeningen. Det ble i løpet av kort tid stiftet 13 fagforeninger og 
avdelinger, under et overordnet stedlig styre tilsluttet Norsk Arbeidsmandsforbund 

De følgende forhandlingene dreide seg om bedriftens mulighet for kontroll av fastsatt arbeidstid, 
mulighet til å si opp arbeidere, voldgiftskomité, klassifisering av arbeidere i yrkeskategorier og erfaring, 
tariffestet minstelønn, høyfjellstillegg, lønn for overtidsarbeid, åtte timers skift i smeltehytten, samt 
varighet for overenskomstene. Partene kom til enighet den 21. juni 1907. Denne tariffavtalen fra 
Sulitjelma ble en viktig referanse og dannet presedens for en videre utvikling mot et avtaleregulert 
arbeidsliv i Norge. Denne tariffavtalen omfatter også (avtalens punkt 7) et avsnitt som lyder:   

«Hvis i denne komithé11 ikke enighed opnaaes, anmodes departementet om at opnævne en opmand 
at tiltræde voldgiftskomithéen og deltage i dens forhanlinger og afgjørelser. Denne opmand fungerer i 
saa tilfælde som komithéens formand.»  Her knesettes prinsippet om en «Riksmeglingsmann» og at 
staten kan trå inn som en tredjepart ved konflikt. Den statlige meglingsordningen ble innført i Norge i 
1915 da den første arbeidstvistloven ble vedtatt.  

Sulitjelma arbeiderparti ble stiftet den 31. mai 1908 under navnet Sulitjelma Stedlige Partistyre og 
tilmeldt Det norske Arbeiderparti gjennom Søndre Salten Kretsparti. Årets første mai-taler i 1907 var 
arbeiderpartiets Martin Tranmæl (1879 – 1967). 

Fra Sulitjelma spredte organisasjonstanken seg til stadig flere steder i Nord-Norge og 
sosialdemokratiske fag- og partiforeninger ble stiftet.  

                                                      
10 1.299 arbeidere underskrev plassfratredelsen i mars 1907, antakelig det samme antall som møtte 
på isen iden 13. januar. Kilde; W Spjelkavik.  
11 Voldgiftskomiteen.   



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 04   Versjon: 04 
Kommunedelplan    |  Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma 

 
 

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09  |  Side 62 av 104 

 

 

Figur 41.  Arbeiderfaner fra Sulitjelma.  I Sulitjelma er det lagret en rekke arbeiderfaner og bannere fra den første 
perioden. Flere av disse har høy kunstnerisk og kulturhistorisk verdi. Kilde; Sulitjelma grubemuseum.   

 

Det ble stiftet avis, Saltens Fremtid.  Sulitjelma kooperative selskap ble stiftet i 1907, og den 1. mai 
1908 åpnet den første kooperative butikken på Finneid – 4 mil fra medlemmenes og kundenes bosted.  
Butikk i Sulitjelma kom ikke før i 1912 som et provisorisk bygg. Bolaget ga ikke tomt til dette før etter 
påtrykk fra indredepartementet og stortingsrepresentanter fra Nordland. Samvirkelaget i Sulitjelma fikk 
på få år Nord-Norges største omsetning.  

Folkets hus ble bygget ved Charlotta gruve i 1926 - sentralt i Sulitjelma.  Dette ble det største Folkets 
hus nord for Trondheim. Her var det en stor sal og etter hvert kafé. Bygget har også en stor kinosal og 
kontorer for fagforeningene.  Dette ble stedets kulturelle og politiske sentrum med besøk av en rekke 
av populære norske og skandinaviske artister fra slutten av 1920-årene. Folkets hus representerer 
senteret i utviklingen av arbeiderbevegelsen og organisasjonsutviklingen i Sulitjelma, i Fauske og i 
regionen.   

 

  

Figur 42. Samfunnshuset / Folkets hus i Sulitjelma ved innvielsen 1. mai 1926. Tavlen til høyre - som hang over 
hovedscenen – bærer påskriften «Folkets hus 1926.  Arbeidere! Foréner Eder!»   
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Friluftsliv og hytteliv. 

Fram til 1910 var det forbudt f or arbeidere å jakte, fiske og oppføre hytte på verkets grunn.  Fra 1910 
til 1920 ble det inngått 16 festekontrakter.  Fra 1921 og de kommende 20 år ble det inngått 189 
festekontrakter for hytte.  På midten av 1950-tallet var det omkring 250 hytter i fjellet – hovedsakelig i 
området omkring Kjelvatnet og Såki.  Ved hjemfallet i 1983 var det omkring 500 festekontrakter – alle 
disse utløp ved hjemfallet.  Sultjelma hadde derved Nord-Norges største hyttekonsentrasjon.  

Et eksempel på en tidlig hytte finner vi ved «Diamanten» som er en populær turløype i fjellområdet sør 
for Sulitjelma.  Denne hytten ble bygget omkring 1950 og representerer en enkel hytte bygget av 
«dynamittkassebord».  I 1913 ble det drevet diamantboring i dette området – derav navnet 
«Diamanten». Hytta er i dårlig forfatning, men kan settes i stand til «rastebu» i tilknytning til en 
populær turløype. Hytta får derved en funksjon og kan «vernes gjennom bruk». Hytta ligger i Saltdal 
kommune.  

  

Figur 43.  Hytte ved «Diamanten».  Foto Steinar Skogstad, juni 2017. 

En annen hytte «Elvarheim» – oppført i 1917 – ligger like ved veien mot Fjellandsbyen i Daja.  Hytta er 
godt vedlikeholdt og er tilnærmet uendret siden 1917. Hytta er dokumentert i september 2017 av 
Bjarne Eriksen og Geir Davidsen Eier er interessert i at noen tar over hytta og tar vare på den.   

 

 

 

 

Figur 44.  Hytte ved Daja «Elvarheim» 1917.  Foto M. Selnes (jan 2018).  Eldre bilde av samme hytte. Kilde; W 
Spjelkavik  



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 04   Versjon: 04 
Kommunedelplan    |  Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma 

 
 

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09  |  Side 64 av 104 

 

Sulitjelma-affæren. 

Sulitjelma vekket nasjonal interesse i 1918, under den såkalte Sulitjelma-affæren. Journalisten Johan 
Medby skulle arresteres for antimilitaristisk propaganda og søkte tilflukt i Sulitjelma i 1918. Da væpnet 
politi skulle hente ham, ble han holdt tilbake av arbeidere og to ganger måtte politiet vende tilbake 
med uforrettet sak. Et 330 mann sterkt militært lag fra Trondheim med sju mitraljøser og fire 
maskingevær ble sendt til Sulitjelma og satte området under militær kontroll. Mens aksjonen stod på 
ble stedet lagt under sensur, der telefon, telegraf og post ble stoppet i fem dager. Medby og et 20-talls 
personer ble arrestert, omtrent like mange utenlandske arbeidere ble forvist. Arbeiderpartiet hadde 
nylig erklært en revolusjonær vridning på årsmøtet i 1918, og i lys av internasjonal sosialisme og 
revolusjonen i Russland vakte hendelsen stor bekymring.   

 

Senere tid 

Fra 1950-tallet og utover ble det gjennomført mange kampanjer og tiltak i Sulitjelma for å bedre 
arbeidsforholdene og forebygge ulykker. Det ble også bygget et stort sentralvaskeri for arbeidsklær, 
og smeltehytten fikk eget bad og spisesal i 1953. Et stort sentralbad ble oppført på Sandnes i 1957.  

Etter 1950 ble det innført endringer i selve gruvene, med nye sikringstiltak og forenklinger. I 1968 ble 
det satt i gang bygging av ventilasjonsanlegg i smeltehytten  

I Sulitjelma var alle boliger eid av bedriften, og tildelt etter stilling og ansiennitet. Dette skapt et markert 
skille hvor boligstandard fortalte om status i gruvesamfunnet. Nedleggelsen av gruvestedet 
Jakobsbakken i 1968 medførte endring. Familiene fra Jakobsbakken måtte flytte ned til Sulitjelma. 
Etter press fra arbeiderforeningene, ble det bygget et nytt boligfelt i Bursi for arbeiderne fra 
Jakobsbakken. Arbeiderne ble tilbudt frittstående eneboliger – tidligere kun forbeholdt funksjonærer - 
og rekkehus. For lauskarene ble det bygget nye hybelhus. På begynnelsen av 1970-årene eide rundt 
halvparten av befolkningen i Sulitjelma sitt eget hus.  

Garantifondet for Sulitjelma AB’s fattigdistrikt ble etablert i 1894 med like bidrag fra arbeiderne og 

selskapet.  Innbetalingene ble stanset i 1938 og kun rentene ble tilført fondet. Garantifondet ble i 
mellomkrigstiden brukt som «hypotekbank» som lånte ut penger til forretningsbygg både i Bodø og på 
Fauske – etter hvert også til driftsbygninger i jordbruket. En mindre del av midlene i fondet ble også 
planlagt brukt som alders-, syke- og uførhetstrygd for arbeidere i Sulitjelma, men da folketrygden kom 
på plass, bortfalt dette behovet.  Midlene fra trygdene ble overført til restaurering av Samfunnshuset 
på 1970-tallet.  Ved avviklingen av selve «sikringsfondet» / garantifondet, ble alle eiendeler i 1968 
overdratt til Boligfondet ved A/S Sulitjelma Gruber. Midler fra dette fondet er bl.a. benyttet til oppføring 
av boliger på Erikstad i Fauske – dette var boliger som var tiltenkt pensjonister, enker, evt 
uføretrygdede arbeidere fra Sulitjelma.  Ved hjemfallet i 1983 ble alle midler og eiendeler overdratt til 
stiftelsen Sulitjelma Boligfond som administreres av Fauske kommune.  

Dette stiftelsen har som sitt formål å la oppføre eller erverve aldersboliger / leiligheter (boretter) for 
ansatte eller enker etter ansatte ved bergverksdriften eller tilliggende virksomhet i Sulitjelma som på 
grunn av alderdom, sykdom eller lignende måtte slutte i tjenesten.   
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Figur 45.  1.mai 1997.  Folkets hus til høyre.  Kilde: sverrep.com 
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Følgende tabell gir en oversikt over kulturminner knyttet til samfunnsliv i Sulitjelma: 

Navn Merknad Kulturminner i Sulitjelma 

Storkontoret Bygget i 1907.  
Administrasjonssenter.   

Viktig som kulturminne i forhold til 
administrasjon og ledelse 

Messa Messa eller Ingeniørmessen er det 
første verkshuset i området. 
Oppført i sveitserstil i 1887.  
Påbygd i flere omganger.  

Ligger rett ved Storkontoret. Viktig 
som kulturminne fra den tidligste 
perioden.   

Folkets Hus Innviet i 1926.  Det største «folkets 
hus» nord for Trondheim.   

Viktig som kulturminne i forhold til 
utvikling av arbeiderbevegelsen, og 
som eksempel i utviklingen av et 
kulturelt samfunnshus med flere 
viktige funksjoner.   

Direksjonsvillaen Bygget i 1905.  Nå en del av 
Sulitjelma hotell (østfløyen).  

Viktig som kulturminne i forhold til 
administrasjon og ledelse.   

Gjestgiveriet Første administrasjonssenter for 
gruvedriften.  Kan være oppsatt så 
tidlig som 1889-1890.  Påbygd med 
en ekstra etasje i 1893.  Kontor for 
verket fram til 1914, da det ble 
bygget om til verkets hotell.   

Ligger rett ved Storkontoret.  I dag er 
dette bygget ikke i bruk og preget av 
forfall. 

Sykehuset Første sykehus i Sulitjelma ble 
bygget i 1891.  Dagens sykehus 
ble innviet i 1898 og omfattet 
operasjonssal mv.   

Privat eie. Huset er meget godt 
bevart, og inneholder flere originale 
detaljer fra den tid dette var sykehus 
for området.   

Tennisbanen Oppført i 1898 som en av seks 
tennisbaner i Sultjelma.   

Viktig som kulturminne i forhold til 
utviklingen av organisert idrettsliv i 
området.  

Hytter i området Det er ca 600 privateide hytter og 
fritidsboliger i Sulitjelma.  Flere av 
disse ble etablert tidlig på 1900-
tallet etter festekontrakter med 
verket.  

Enkelte hytter er forlatt og står i dag 
uten eiere.  Disse kan evt ivaretas 
gjennom et «vern gjennom bruk».   
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Planforslag

Viktige kulturmiljø og kulturminner / objekter i denne kulturminneplanen

I dette kapitlet vil vi gi en oversikt over aktuelle kulturmiljø og kulturminner / enkeltobjekter i denne
kulturminneplanen. Det vil i tillegg være en rekke kulturminner i Sulitjelma, men disse vurderes ikke
her ut fra den avgrensning som er gjort i planprogrammet.

I den politiske behandlingen av planprogrammet (j.fr. kapittel 1.7.3. og 2.5.1.) det gjort en opplisting
av kulturmiljø og kulturminner/ objekter som bør vurderes i denne kulturminneplanen:

Finneid
o Stasjonsområdet på Finneid (Lokstall, stasjonsbygning, linjetrasé)

Sjønstådalen
o Stasjonsområdet på Sjønstå (Folkets hus, stasjonsområde, kaianlegg, kis-silo)
o Gml linjetrasé ved Stokkviknakken (dokumenterer utviklingen helt fra den første

tertiærbanen og fram til fylkesvegen)
o Sjønstådalen stasjon med vannstasjon
o Fjellveien (vei for hestetransport mv)
o Stasjonsområdet på Hellarmo

Furulund
o Administrasjonssenter / Storkontoret
o Sykehus mv
o Gml hotell og messe
o Direktørboligen og hotellet
o «Plysjbyen»
o Gml Mons Petter gruve

Giken
o Arbeiderboliger
o Olavs Stoll

Sandnes
o Grunnstollen / Grunnstollbadet / Besøksgruva
o Arbeiderboliger
o Elmore-bygget

Glastunes
o Arbeiderboliger

Fagerli
o Gml smeltehytte, oppredning, kai mv (dokumenterer utvikling av kobberframstilling fra

klassisk 5-trinns røste-og smelteprosess fram til bessemer-konvertor og én-
trinnsprosess i Knudsson-konvertor).

o Plass for røsting av malm
o Gml kraftstasjon
o Gml kirkegård
o Sulitjelma Museum
o Bebyggelse med arbeiderboliger, funksjonærboliger mv.

Jakobsbakken
o Egen reguleringsplan (2012) for gruvebyen
o Gruvebyen
o Gml gruveanlegg
o Taubanen
o Helsingborg – Sagmo

Furuhaugen
o Gammelt gruveområde
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o Friluftsområde
Enkeltobjekter for øvrig:

o Samfunnshuset / Folkets hus
o Hankabakken - Ny-Sulitjelma – Gudrun – Valdis
o Anna-gruven med «jernbanen» fram til Jakobsbakken
o Taubaneanlegg

I dette kapitlet gjennomgår vi disse og gir en verdivurdering (j.fr. kap 1.6.3.), forslag til verneform og
tiltak/handlinger.

Vi oppsummerer dette i et eget kapittel der vi vurderer hele området Finneid-Sulitjelma som en helhet.

Finneid

Sett i forhold til gruvedriften i Sulitjelma, har Finneid hatt en sentral posisjon som transittområde for
trafikken og transport til / fra Sulitjelma helt fra starten og fram til nedleggelsen av gruvevirksomheten.

På Finneid finner vi i dag:

Rester av gamle kaiområder etter dampskipstrafikken –like ved motorsykkelklubbens lokaler
Spor etter gamle jernbanetraseer(1956-1972). Disse brukes i dag som veg.
Finneid stasjon (Sulitjelmabanens endestasjon 1956-1972) –ombygget og tatt i bruk som
bedriftslokale
Hoveddelen av lossehuset / lokstallen står fortsatt. Deler av dette ble ødelagt av storm i 2017.
Godshus og omlastingsperrong med kran. Markerer overgangen mellom Nordlandsbanen og
Sulitjelmabanen
Startpunkt for Fylkesvei 830 Sulitjelmaveien (1972). Denne veien følger den gamle
jernbanetraseen for «Nybanen» og er vedtaksfredetfra Storfossen bru til Grønli.

Figur 46. Godshus med perrong og lastekran på Finneid. Foto O-M Nøttveit 2017.
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Generelt preges området på Finneid av lagring av masser, en del tilfeldig dumping av søppel og et
generelt forfall av bygninger og installasjoner som ikke er tatt i bruk. Finneid stasjon er i meget god
stand, men er ombygget og tatt i bruk som bedriftslokale.

Verdivurdering:

Selv om området er av kulturhistorisk interesse og viktighet som endepunkt for transportstrukturen fra
Sulitjelma, er dette ikke umiddelbart lesbart i dag. Bygningsmassen er sterkt endret eller skadet.
Området som helhet vurderes til liten verdi, jfr. kap. 1.6.3.

Godshuset med lastekran og omlastingsperrong kan vurderes i forhold til kategorien «Middels verdi»
ut fra at dette objektet har en verdi i forhold til representativitet for epoken.

Forslag til verneform:

Området som helhet kan disponeres etter plan- og bygningsloven til næringsvirksomhet.

Godshuset med lastekran og omlastingsperrong kan vernes gjennom plan- og bygningsloven.

Tiltak:

Godshus med lastekran og omlastingsperrong tilstandsvurderes
Objektets status vurderes i samråd med eier
Det anbefales etablert en hensynssone omkring objektet, og det utarbeides retningslinjer som
ivaretar et «vern gjennom bruk».

Sjønstådalen

Kulturmiljøet Sjønstådalen omfatter:

Stasjonsområdet på Sjønstå (Folkets hus, stasjonsområde, kaianlegg, kis-silo)
Gml linjetrasé ved Stokkviknakken (dokumenterer utviklingen helt fra den første tertiærbanen
og fram til fylkesvegen)
Sjønstådalen stasjon med vannstasjon
Fjellveien (vei for hestetransport mv)
Stasjonsområdet på Hellarmo

Stasjonsområdet på Sjønstå (Folkets hus, stasjonsområde, kaianlegg, kis-silo)

Sett i forhold til gruvedriften i Sulitjelma, har Sjønstå hatt en sentral posisjon som transittområde for
trafikken og transport til / fra Sulitjelma helt fra starten og fram til nedleggelsen av
jernbaneforbindelsen i 1956 da jernbanen ble ført direkte til Finneid.

Stasjonsområdet på Sjønstå ligger den andre siden av Sjønståelva i forhold til Sjønstå gård som er
fredet. Sjønstå gård vurderes derfor ikke videre her.

Stasjonsområdet Sjønstå omfatter;

Folkets hus / Forsamlingshus
Jernbanetraseer
Grunnmurer etter lok-stall, verksted mv
Bolighus / stasjonsbygning / stasjonsområde
Skolebygning / internat med lærerbolig
Kaianlegg
Kis-silo.
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Flere av bygningene er i SEFRAK-registeret (se figur 4) hvorav Folkets hus og ett boligbygg er 
registrert som bygninger der det er pålagt meldeplikt ved ombygging / riving.  

 

Figur 47. Sjønstå.  Folkets hus.  Foto; O-M Nøttveit 2017 

 

Figur 48.  Sjønstå.  Stasjonsbygning og perrong fra tertiærbanen 1892.  Foto O-M Nøttveit 2017.  

Vi viser også til figur 32, 33 og 34.  

Verdivurdering: 

Området framstår i dag som et i hovedsak godt bevart bygningsmiljø som dokumenterer virksomheten 
i en utskipingshavn / stasjonsby for gruvevirksomhet fra og med perioden med hestetransport ca 1880 



Oppdragsnr.: 5176053 Dokumentnr.: 04 Versjon: 04
Kommunedelplan | Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma

i:\2019-10-09 kommunedelplan for kulturminner i sulitjelma.docx 2019-10-09 | Side 71 av 104

og fram til at jernbanedriften ble lagt om og opphørte i 1956. Deler av bygningsmassen (bl.a. skolen)
ble også brukt etter 1956.

Området som helhet vurderes til «middels verdi» -j.fr. kap 1.6.3.

Kis-siloen (figur 34) kan vurderes i forhold til kategorien «Stor verdi» ut fra at dette objektet har en
verdi i forhold til representativitet for epoken. Kis-siloen i Sjønstå er i dag den eneste gjenværende kis-
siloen i området.

Forslag til verneform:

Området som omfatter bebyggelsen og jernbanetraseen til og med kis-siloen kan vernes gjennom
plan- og bygningsloven som hensynssone.

Tiltak:

Bygninger, bygningsrester innen området og kis-silo tilstandsvurderes
Bygningenes status vurderes i samråd med eier. Tiltak som kan øke aktivitet knyttet til
Sjønstå bør utvikles.
Det anbefales etablert en hensynssone omkring bebyggelsen på Sjønstå, og det bør
utarbeides bestemmelser og retningslinjer som ivaretar et «vern gjennom bruk» av området.

Gml linjetrasé ved Stokkviknakken

Sett i forhold til gruvedriften i Sulitjelma, viser området omkring Stokkviknakken en viktig utvikling fra
tertiærbanen og fram til veidrift etter 1972. Anleggene ligger i dag i god stand, men er preget av
tidligere ras, igjengroing og noe forsøpling.

Ved Stokkviknakken finner vi i dag:

Linjetrase etter tertiærbanen
Linjetrase etter den smalsporede «nybanen» med tunnel
Dagens tunnel som både var jernbanetunnel for «nybanen» og veitunnel etter 1972.

Figur 49. Stokkviknakken år 1915. Tertiærbanens trase synes til høyre for tunnelen. Kilde: Sulitjelmabanen. Foto:
Kr. Helgesen.
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Bildet i figur 50 viser et tog på vei oppover som kjører inn i den nye tunnelen ved Stokkviknakken.
Bildet er fra 1915, og vi kan se tertiærbanens trase' som gikk utenfor tunnelen. Legg også merke til at
det gamle sporet fra tertiærbanen er tatt opp og ligger ved siden av "nybanen"12.

Verdivurdering:

Stokkviknakken viser ulike traseer og Sulitjelmatransportens utvikling samlet på et lite område.

Områdetsom helhet vurderes til «middels verdi» - j.fr. kap 1.6.3. Miljøet er representativt for epoken
og ligger i opprinnelig kontekst. Dagens veilinje (Fv 830) er vedtaksfredet.

Forslag til verneform:

Området krever ingen spesiell verneform og kan ivaretas gjennom plan- og bygningsloven som LNF-
område. Veilinjen ivaretas som eget verneobjekt.

Tiltak:

Traseene kan evt ryddes for skog og krattslik at de blir mer synlige
Området er rasutsatt og bør ikke tilrettelegges for alminnelig ferdsel
Tiltak for å forhindre forsøpling

Sjønstådalen stasjon og vannstasjon.

Sjønstådalen stasjon er –sammen med Sjønstå stasjon - i dag eneste gjenstående stasjonsbygning
på Sulitjelmabanen og som er i tilnærmet opprinnelig stand. Bygningen er privateid.

Vi viser her til bilde av Sjønstådalen stasjon (figur 31).

Sjønstådalen stasjon var stasjon for fjellgårdene i området og samtidig vannstasjon for togene.
Stasjonsbygningen er registrert i SEFRAK.

I Litjvatnet finnes restene av en demning fra denne perioden.

Verdivurdering:

Objektet vurderes til «middels verdi» - j.fr. kap 1.6.3. Bygningen er representativ for epoken og ligger i
opprinnelig kontekst.

Forslag til verneform:

Objektet krever ingen spesiell verneform og kan ivaretas gjennom plan- og bygningsloven som et
«vern gjennom bruk».

Tiltak:

Ingen

12 www.sverrep.com. Se også Thor Bjerke; Sulitjelmabanen. Norsk Jernbaneklubb (1983).

http://www.sverrep.com/
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Fjellveien

Fjellveien mellom Sjønstå og Fossen var en viktig ferdselslinje for gruvedriften spesielt i perioden før
tertiærbanen ble bygget. Dette kulturminnet ivaretas bl.a. gjennom den årlige «Fjellveimarsjen» fra
Bjørnmyr til Sjønstå. Fjellveien ryddes årlig for gras/kratt i denne sammenhengen. Det er satt opp
informasjonsskilt langs veien.

Fra Øvre Fjell er det en gårdsvei ned til Sjønstådalen stasjon.

Figur 50. Fjellveien mellom Sjønstå og Bjørnemyr med sidegren ned til Sjønstå stasjon.

Verdivurdering:

Objektet faller inn under kategorien «liten - middels verdi» - j.fr. kap 1.6.3. Objektet er representativt
for epoken og ligger i opprinnelig kontekst.

Forslag til verneform:

Objektet krever ingen spesiell verneform og kan ivaretas gjennom plan- og bygningsloven som et
viktig friluftsområde.

Tiltak:

Veien bør årlig ryddes for vegetasjon
Vedlikehold av informasjonstavler / nye informasjonstavler.
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Stasjonsområdet på Hellarmo

Figur 51. Hellarmo stasjon og kaianlegg (1893-1913). Dampkran sees i bakgrunnen (j.fr. fig 12). Kilde; Kjell L
Olsen.

Stasjonsområdet Hellarmo er bl.a. dokumentert i artikkelen «Hellarmo –tur på gamle tomter» av Kjell
L Olsen, Sulitjelma historielag (2010).

Stasjonsområdet på Hellarmo er betegnelsen på endestasjonen for tertiærbanen og havn for
omlasting til båt/lektere for videre frakt over Langvatnet til Sulitjelma. Stasjonsområdet og havna ble
etablert i 1893. Ved forlengelsen av «nybanen» til Sulitjelma, ble Hellarmo nedlagt i 1913.

I dag er Hellarmo et mye brukt friluftsområde. Den gamle jernbanetraseen fra Fv 830 er delvis åpen
fram til stasjonsområdet. Det er bygget nye gangbruer på de gamle jernbanefundamentene. Den
gamle traseen er stedvis visket ut på grunn av ras. På stasjonsområdet har Statskog bygget gapahuk
og service bu med toalett og vedbod. Området er mye brukt bl.a. til isfiske på Hellarmovatnet.

Verdivurdering:

Objektet er representativt for epoken og ligger i opprinnelig kontekst, men bygninger, jernbaneanlegg,
kraner mv er fjernet. Dette omlastingsområdet er i dag «lukket inne» som følge av at «nybanen» og
den senere fylkesvegen på er lagt på en fylling på motsatt side av Hellarmovatnet. Stasjons-og
omlastingsområdet er likevel historisk lesbart. Området vurderes til «middels verdi» - j.fr. kap 1.6.3.
Kulturminnet er relativt intakt og ivaretas / sikres gjennom bruk som friluftsområde.

Forslag til verneform:

Objektet krever ingen spesiell verneform og kan ivaretas gjennom plan- og bygningsloven som et
viktig friluftsområde.

Tiltak:

Veien / stien fra fylkesveien bør årlig ryddes for vegetasjon
Vedlikehold av gapahuk / servicebu.
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Furulund

Furulund var verkets administrasjons og kommunikasjonssentrum, samt funksjonærstrøk. Følgende
beskrivelse er fra Berg m.fl. 2010:12-14:

Her lå direksjons-og direktørbolig, villaer for ingeniører og funksjonærer, messe og
kontorbygning og bygninger knyttet til samfunnsfunksjoner verket måtte etablere,
arbeiderbrakker, forsamlingslokale, funksjonærboliger, driftsbygninger, verkets butikk, Furulund
stasjon og kai for dampbåttrafikken.

Bygningsmiljøet gjennomgikk visse forandringer før og etter at gruvedriften ble nedlagt. Noen
bygninger ble revet og flere hus ble modernisert. Bydelen framtrer likevel som et forholdsvis
helhetlig og godt bevart bygningsmiljø.

I ”Plysjbyen” ligger Direksjonsvillaen (1906), bolig for verkets direksjon og representasjons-
bolig, nå del av Sulitjelma Hotell, og Direktør-villaen (1912). Til miljøet hører hage med lyst-hus
og Tennisbanen (1898) anlagt som en av seks tennisbaner. I lia lå et særegent badeanlegg,
Quale13 kummen. Quale-kummen ble opprinnelig etablert som drikkevannskilde for Furulund,
men be senere koblet ut da det ble lagt vannledning fra Lomi i 1919. Etter dette fikk Quale-
kummen status som badeanlegg med stupetårn mv (fra 1930-tallet).

Portnerboligen markerte det inngjerdete området og er utypisk for den øvrige villabebyggelsen
for høyere funksjonærer. I mindre boligfelt er ombygde brakker, arbeider-brakker,
leilighetskompleks for funksjonærer og firemannsboliger representative for forskjellige sosiale
boligtyper og byggeperioder. Sykehuset (1898), som etter datidens standard var moderne
utstyrt med operasjonsstue, legekontor og føderom, Stasjonsmesterboligen og Trøftenvillaen
(1890) er igjen fra det opprinnelige bygningsmiljøet.

I sentrumsområdet ligger flere av verkets større trebygninger: Storkontoret (1906) var
kontorlokale til 1991, Messa, et av de første verkshusene i Furulund, og Gjestgiveriet (Hotellet),
verksledelsens første kontor, senere omgjort til verkets hotell. Sammen med Minneparken og
Fryseriet, en tørrmur for jordkjeller, utgjør de et særegent bygningsmiljø.

Figur 52. Furulund i 1965. Storkontoret, Messa og Gjestgiveriet (gml hotell). Til høyre en
funksjonærbolig (Villa Skaugum). Berg m.fl. 2010:14,15)

13 Oppkalt etter direktør Andreas Quale.
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Figur 53.  Bygninger vurdert som verneverdige i Berg m.fl. 2010:15.  Tennisbanen er inntegnet ved Sulitjelma 

hotell.  Kilde: Norsk bergverksmuseum (2010) 

Kommentar til figur 54; Det er en del feil mhp navnsettingen av de enkelte bygningene i dette kartet;  

 Storkontoret er nr 23 
 Messa er nr 21 
 Fryseriet ligger ved nr 18  
 Ing Colbergs villa (nr 14) heter Trøftenvillaen 
 Bygning nr 20 er en boligblokk med butikker i første etasje 
 Bygning nr 9 Direksjonsvillaen fra 1890 ble totalskadet av brann den 6. februar 2018 

Figur nr 54 tas med her som en oversikt over bygninger i Furulund som bør tilstandsvurderes.  Det 
anbefales her kontakt med konservator Wenche Spjelkavik ved gruvemuseet.   

I kommuneplan for Fauske 2002 er Furulund omtalt som bevaringsverdig, men denne båndleggingen 
er opphevet i nåværende plan. 

Miljøet er sentralt for å vise viktige sider av Sulitjelmas historie, særlig knyttet til funksjonærstanden og 
Sulitjelmasamfunnets ledende sjikt. Furulund har bygninger med arkitektoniske kvaliteter og 
kulturhistorisk betydning. En rekke av Bygningene er SEFRAK-registrerte.  Området ligger tett ved 
Mons Petter gruve og viser nærheten til den opprinnelige gruvedriften. Rett ovenfor bebyggelsen 
ligger Quale-kummen om er et opprinnelig vannmagasin som i dag framstår som et populært 
friluftsområde.  Det er opparbeidet sti opp til Quale-kummen.  

De feste bygninger i området er holdt i (meget) god / mønstergyldig stand- noe som bør oppmuntres. 
Unntaket her er;  

 Gjestgiveriet / det gml hotellet som i dag er preget av forfall.   
 Opprinnelig direksjonsvilla – spesielt uthuset (ødelagt av brann den 6. februar 2018) 
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 Sulitjelma hotell – den eldste delen.   

Verdivurdering 

Kulturmiljøet vurderes til «middels verdi» - j.fr. kap 1.6.3.  Objektet er representativt for epoken og 
ligger i opprinnelig kontekst.  

Et avgrenset område rundt Storkontoret, Messa og Minneparken vurderes å ha «stor verdi».  Miljøet 
vurderes som sjeldent.  Miljøet er et spesielt godt eksempel på epoken og som inngår i en viktig 
kontekst.   

Forslag til verneform: 

Kulturminnet bør ivaretas og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk».   

Kulturminnet er relativt intakt og bør sikre gjennom plan- og bygningsloven som hensynssone.   

Et avgrenset område omkring Storkontoret, parkanlegget og Messa, bør vurderes fredet gjennom 
kulturminneloven.   

Tiltak: 

 Bygningene i området bør tilstandsvurderes med spesiell vekt på Storkontoret, Messa, 
Gjestgiveriet, Stasjonsmesterboligen  og Sulitjelma hotell. Det er gjennomført en brannteknisk 
vurdering av Sulitjelma hotell i forbindelse med etablering av asylmottak i 2015.  (Norconsult 
2015).   

 Tilstandsvurderingen bør avklare om enkelte bygninger bør saneres / ombygges til annen 
bruk.   

 Bygningenes status bør vurderes i samråd med eiere.  Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ 
blant private eiere i området bør oppmuntres og utvikles.   

 Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området om ivaretar et «vern 
gjennom bruk» og som innarbeides i kommuneplanen.  
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Giken

Figur 54. Giken. Gilkenfossen og linebanestasjonen. Kilde; sverrep.com

I 1893 ble arbeidet med det første elektriske anlegg påbegynt ved Gikenelva. Oppe på fjellet, før elva
styrter seg ned mot Langvatnet, ble det anlagt et damanlegg. Stedet hvor damanlegget ble anlagt
kaltes Djevleøen, et navn det bærer også i dag. Den lille kraftstasjonen som var beregnet til en 60 HK
turbin, ble anlagt på et lite platå på samme nivå som inngangen til Olavstollen. Fra demningen ved
Djevleøen og ned til maskinhuset - en strekning på ca. 500 meter, ble det anlagt en turbinledning av
støpejernsrør med en dimensjon av 8 tommer innvendig mål. Fallhøyden var ca. 200 meter. Dette
kraftverket ved Gikenelva var et av landets første kraftverk, satt i drift i 1894. (Kilde: "Arbeidsfolkets
saga" av Hans Trondsen).

På Giken finner vi i dag tydelige spor etter gruvevirksomheten samt eksisterende boliger og en
trafostasjon.

Verdivurdering

Kulturmiljøet vurderes til «middels verdi» -j.fr. kap 1.6.3. Objektet er representativt for epoken og
ligger i opprinnelig kontekst.

Forslag til verneform:

Kulturminnet bør ivaretas og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk».

Kulturminnet er relativt intakt og bør sikre gjennom plan-og bygningsloven som hensynssone.

Tiltak:

Bygningene i området bør tilstandsvurderes.
Bygningenes status bør vurderes i samråd med eiere. Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ
blant private eiere i området bør oppmuntres og utvikles.
Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området om ivaretar et «vern
gjennom bruk» og som innarbeides i kommuneplanen.
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Sandnes

Sandnes er det yngre av Sulitjelmas to sentre for industrianlegg, og ble etablert med ny smeltehytte i
1929. Følgende beskrivelse er fra Berg m.fl. 2010:10:

Her lå taubanestasjonen og det sentrale oppredningsverket, transportbaner og laste-og
kaianlegg for uttransportering av produktene, jernbaneanlegg med skifte-og lastespor, Lomi
stasjon og lokomotivstallen, et stort mekanisk verksted og smeltehytta. Utenfor verksområdet lå
sentralbadet, boligstrøk for arbeidere, og de første kommunale skolebygningene på Sandnes
(1900,1904).

Ingenting av det gamle oppredningsverket står igjen. Trebygningene ble erstattet av nybygg i
armert betong på 1960-tallet. Konstruksjoner for knuseriet, malmsiloer (seks siloer med
beltehus, panelkledt), flotasjonsverket, en stor firkantet betongbygning med skråtak, og kistørke,
ligger på rekke og rad ned mot industriområdet. Ved siden av flotasjonsverket står den gamle,
ombygde siloen for kistransport. Flotasjonsverket er tømt for inventar og utstyr og er ikke ibruk.
Det store oppredningsanlegget er i liten grad preget av forfall. Andre bygninger er revet etter
nedleggelsen. Kistørka ble omgjort til kjernelager og lokstallen ble omgjort til trelast-lager.
Smeltehytta ble nedlagt i 1987 og den 80 meter høye skorsteinen sprengt. Inventar og utstyr i
smeltehytta ble revet og fjernet, strukturen er ombygd flere ganger, og bygningen står som et
tomt skall.

Noe av det gamle Elmore-vaskeriet står igjen i utkanten av industriområdet. Den røde
trebygningen med blenda vinduer er i bygningsmessig dårlig stand, men er eneste gjenværende
struktur fra verkets Elmore-anlegg (1909), verdensstørste gjennom tidene.

Mellom industriområdet og Sandneshaugen ligger Grunnstollbadet, som disponeres av
Sulitjelma Gruvemuseum i forbindelse med omvisninger i besøksgruva. Grunnstollen (påbegynt
1900) var sentral transportstoll for råmalm fra hovedgruvene. Foran ligger Grunnstollbadet
(1949), med lump, dusj-og vaskerom, og en lagerbygning.

Boligområder vest, nord og øst for industriområdet har representative eksempler på ulike
boligtyper fra forskjellige utbyggingsperioder, store arbeiderbrakker, mindre brakker, en villa,
firemannsboliger, tomannsboliger, etterkrigshus og gjenreiste bygninger fra nedlagte bergverk,
som Kåfjordbrakka.

Figur 55. Sandnes på eldre flyfoto til venstre, og sett fra Fagerli til høyre (Berg 2010:11)
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Figur 56. Bygninger beskrevet av Berg m.fl. 2010:11 

 

Kåfjordbrakka er SEFRAK-registrert som bygning med meldeplikt (figur 7).   

Verdivurdering 

Selv om miljøet har gjennomgått store endringer og har mistet noen av sine elementer, gir det 
fremdeles et monumentalt inntrykk, og har beholdt mange bygninger og strukturer som kan gi 
opplevelse og forståelse av gruvedriftens senere faser.  

Kulturmiljøet vurderes til «middels verdi» - j.fr. kap 1.6.3.  Objektet er representativt for epoken og 
ligger i opprinnelig kontekst.  

Forslag til verneform: 

Kulturminnet bør ivaretas og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk».  Kulturminnet kan ivaretas 
gjennom eksisterende kommuneplan som boligområde og industriareal.  Enkeltobjekter som «Elmore-
bygget», Grunnstollbadet og Kåfjordbrakka kan sikres gjennom revisjon av planbestemmelsene.   

Tiltak: 

 Bygningene i området bør tilstandsvurderes med spesiell vekt på boligområdet   
 Tilstandsvurderingen bør avklare om enkelte bygninger bør saneres / ombygges.   
 Bygningene i området innen industriområdet bør vurderes i forhold til evt framtidig gjenåpning 

av drift i gruvene.   
 Bygningenes status bør vurderes i samråd med eiere.  Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ 

blant private eiere i området bør oppmuntres og utvikles.   
 Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området om ivaretar et «vern 

gjennom bruk» og som innarbeides i kommuneplanen.  
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Glastunes

Glastunes er et viktig kulturmiljø fra en noe senere periode. Her finner vi arbeiderboliger fra perioden
1916-1919 (Namsoshus) og 1945-1955 (Lillestrømhus).

Glastunes ble bygget etter en meget god periode for verket. I de første tidene ble arbeiderboligene
etablert i umiddelbar nærhet til gruva, smeltehytta eller verkstedet, der arbeiderne kunne gå fram til
arbeidsplassen. Glastunes ble etablert som en «forstad» der transporten fram til arbeidsplassene ble
basert på arbeidertog. Dette ble mulig på grunn av at «Nybanen» ble forlenget fra Hellarmo til Fagerli
(1913-1915). Skolebarna ble også fraktet med tog. Arbeiderboligene på Glastunes var basert på
moderne ideer der det ble viktig å skille boligområder fra industrien.

Det er en tydelig utvikling i standarden for arbeiderboligene fra de første tiårene og fram til
arbeiderboligene som ble bygget under/etter 1. verdenskrig. Sammenlignet med tilsvarende
arbeiderboliger i norske byer, lå standarden på arbeiderboliger i Sulitjelma klart over det som var
vanlig standard på arbeiderboliger i samme periode.

Figur 57. Arbeiderboliger på Glastunes. «Namsoshus» til venstre. «Lillestrømhus» bak. Foto: O-M Nøttveit.

Namsoshus. Hus oppført av Namsen Trælastforening i Namsos. Husene var tegnet av arkitekt Erling
Nielsen, Kristiania. Det ble oppført i alt 18 Namsoshus i perioden august 1916 til 1919, de første i
Glastunes. Det ble levert tre forskjellige Namsoshus, type I, II og III. (Uten valmet tak og uten karnapp,
med valmet tak og uten karnapp, med valmet tak og med karnapp). Husene ble oppført i Glastunes, i
Furulund, på Sandnes, i Fagerli og Jakobsbakken, Sjønstå., Finneid. Det blir startet bygging av
Namsoshus i Fagerli i januar 1918. Firmaet hadde med egne snekkere og flere av dem gikk etter hvert
over i jobber som snekkere på Sulitjelma AB.

Lillestrømhus. Bolighus levert av Lillestrøm Industrier A/S, tegnet av arkitektene Finne og Advoccat.
De to første husene derfra ble satt opp i Glastunes i 1945, innflyttingsklare til jul samme år. Neste hus
oppført i 1952, to hus i 1953 og siste hus i Glastunes i 1955. De to første husene ble oppført av
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leverandørfirmaet, de senere av verkets egne snekkere. Senere ble det oppført Lillestrømhus også
andre steder i Sulitjelma. (Sandnes)

Verdivurdering

Miljøet framstår som helhetlig, opprinnelig og bygningene er gjennomgående godt vedlikeholdt.

Kulturmiljøet vurderes til «middels verdi» -j.fr. kap 1.6.3. Objektet er representativt for epoken og
ligger i opprinnelig kontekst.

Forslag til verneform:

Kulturminnet bør ivaretas og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk». Området kan vernes gjennom
plan- og bygningsloven som en hensynssone.

Tiltak:

Bygningene i området bør tilstandsvurderes
Bygningenes status bør vurderes i samråd med eiere. Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ
blant private eiere i området bør oppmuntres og utvikles.
Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området om ivaretar et «vern
gjennom bruk» og som innarbeides i kommuneplanen.

Fagerli

Fagerli er det eldste av Sulitjelmas to sentre for industrianlegget. Følgende beskrivelse er fra Berg
m.fl. 2010:10-12:

Smelteverksområdet ligger nord for Balmielva, som i 1892 ble regulert og ga vannkraft til Fagerli
kraftstasjon.

Ruinen etter smeltehytta (1899) er det viktigste kulturminnet. Smeltehytta, med utvendige mål 52 x 27
m, ble oppført i stor kvaderstein fra et steinbrudd i nærheten. Kun grunnmuren står igjen. Foran
smeltehytta er to dampkraner montert på et bygningsfundament i naturstein. Bak hytta finnes rester av
støvkammer, oppbygd i naturstein, tilførselspipe i naturstein og betong, samt fundament i stein og
betong for en 50 m høy skorstein på en fjellknaus. Nord for hytta er den gamle røsteplassen med stor
steinmur synlig. Nordvest for smeltehytta ligger en nyere røsteplass (1898), en lang, rektangulær
gruslagt plass med oppbygget tørrmur i front og underliggende skrånende mur mot vest.

Østre del av verksområdet er en industriruin med rester av armerte betongmurer, oppbygde tørr-
murer, tufter i naturstein og fundament i betong, teglstein og stål etter driftsbygninger. Ved elva ligger
kraftstasjonen i treverk med tilbygg i betongmur (1893-1958), først bygd for turbindrift og mekanisk
kraftoverføring, siden ombygd for elektrisk kraft (1898) og utvidet flere ganger. Rester av rørgate,
fundamenter i betong og natur-stein, ventilhus i treverk og rørgatefundament i betong er synlig bak
kraftstasjonen. I Balmielva er en demning og en kortkanal for kunstig elve-løp synlig i terrenget. Den
gamle kraftstasjonen blir brukt som museumslager, mens Sulitjelma Gruvemuseum holder til et nytt
murhus (1977) mellom kraftstasjonen og smeltehytta.

Rester av malmkai i naturstein er synlig ved Langvatnet, likeledes rester etter jernbanetrasé (1915) for
transport til og fra smeltehytta og røsteplass. Her finnes rester av oppbygd vei og transportbane for
malm. Dam og renne i naturstein i lia nord for røsteplass tjente til oppsamling og drenering av vann.
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Figur 58. Til venstre industriruin øst for Smeltehytta, i midten Fagerli kraftverk ved Balmielva. Til høyre 
malmkaien nedenfor Fagerli.  

 

 

Figur 59. Smeltehytta med detaljer 

 

Det er utarbeidet en egen strategiplan for dette området14.   

Verdivurdering 

Med Smeltehytta har Fagerli bevart spor fra den tiden Sulitjelma var en teknologisk pionerbedrift, og er 
således et sjeldent kulturminne. Smeltehytta sammen med kraftverket og kaianlegget utgjør et samlet 
og godt eksempel fra denne epoken.  

Kulturmiljøet vurderes til «stor verdi» - j.fr. kap 1.6.3.  Objektet er sjeldent og et spesielt godt eksempel 
på epoken og inngår i en viktig kontekst.  

 

                                                      
14 Strategisk plan.  Sulitjelma Museum 2030.  Nordlandsmuseet.  Utkast pr 7. desember 2017 
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Forslag til verneform:

Et avgrenset område omkring museumsområdetsom omfatter ruinene etter smeltehyttene,
røsteplassen, kaianleggetog kraftstasjonen bør vurderes fredet gjennom kulturminneloven.

Området vernes gjennom opprettelse av en hensynssone.

Tiltak:

Det bør etableres en prosess med statlige myndigheter forå få på plass en fredningsstatus av
området omkring smeltehytta i Fagerli.
Det vises for øvrig til strategisk plan for Sulitjelma museum (2017). Tiltak bør samkjøres med
denne strategiplanen.
Området er preget av (sterkt) forurensede masser. Evt fysiske tiltak i området må ta hensyn til
dette.

Jakobsbakken

Følgende beskrivelse er fra Berg m.fl. 2010:14:

Gruvestedet ble bygd opp omkring Jakobsbakken gruve på et fjellplatå på sørsiden av
Sulitjelmadalen. Atkomst var over Langvatn, med gangsti opp fjellia og siden kjørevei med
hestetransport. Viktigste transportåre var taubanen som fraktet malmen fra høyfjellsgruvene ned til
Langvatnet, over til Charlotta og til oppredningsanlegget på Sandnes.

Gruvestedet besto av to områder, gruve-og daganlegget mot vest og boligområdet nedenfor mot øst.
Daganlegget ble sanert da gruva ble nedlagt. Betongfundamentet for løpehjul i heistårnet (1927) og
gråbergstippen (Steintippen) samt tre vannkummer for drikkevannsforsyning står igjen. Likeledes er
taubanetraséen fra gruveplatået mot Sagmo og rester av vognbanetraséen fra Anna synlige i
landskapet.

Boligområdet øst for Vaffelkaktjønna er et relativt helhetlig og godt bevart bygningsmiljø,
representativt for den boligbyggingen verket sto for fra 1890-tallet. Her var det på det meste over 60
bygninger. Mellom 300 og 400 mennesker (fastboende og lauskarer) bodde her. I nord ligger
skolebygninger og lærerbolig, langs veien ligger ulike typer arbeiderbrakker på begge sider, de fleste
av dem istandsatt og i bruk som fritidsboliger, mot sør ligger tidligere verksbygninger som stall,
kontoret, verksted, bad og stigerbolig, de fleste omgjort til fritidsboliger. Ved veien ligger
Samvirkelagets butikk, med endestasjon for en liten taubane som fraktet forsyninger fra Fagerli, det
tidligere lasarettet og ei større brakke, med tennisplassen, noen private eneboliger og ei tidligere
brakke for lauskarer. Hvert bolighus hadde uthus og utedo, og hver familie hadde egen kullkasse og
søppelkasse. Husdyrhold var vanlig, og familier bygde egne fjøs og dyrket små teiger (Støkkan) for
tilskudd til familieøkonomien. Noen få av verkets garasjer reist på 1960-tallet står igjen, ellers er uthus
og innretninger rundt husene fjernet.

I de første årene for gruvedriften i Sulitjelma var gruvedriften inne i en sterk vekstperiode med en
tilsvarende sterk vekst i antallet ansatte. Dette førte til trangboddhet og boligmangel.

Det eldste sammenhengende kulturmiljøet med arbeiderboliger finner vi i dag på Jakobsbakken. Dette
kulturmiljøet er godt dokumentert i publikasjoner som;

«Gruvebyen Jakobsbakken» av Odd Rørvik og Nils Norum (2008).
«Jakobsbakken gruve. Driften av gruva. Arbeidsoppgavene til de ansatte. Nils Norum og
Odd Rørvik. Fauske historielag. 2016.
Reguleringsplan for Jakobsbakken. Fauske kommune 2012.
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Husene på Jakobsbakken er dels hentet fra andre områder noe som gjenspeiles i husnavn som 
Kapstø, Kabelvåg, Beiarnbrakka og Kåfjord.  

I tilknytning til bebyggelsen på Jakobsbakken finner vi området «Støkkan» som ble brukt til slåtte- og 
beiteteiger.  Disse teigene ble ryddet av arbeiderfamilier som drev et enkelt husdyrhold på Fjøshaugen 
på Jakobsbakken.  Totalt ble et område på ca 50 mål ryddet.  Dette området ligger fortsatt i all 
hovedsak åpent.   

Jakobsbakken er i dag det kulturminnet i Sulitjelma som har størst potensiale i forhold til «den nye» 
epoken i Sulitjelma basert på reiseliv / friluftsliv / fjellturisme.   

 

 

Figur 60. Jakobsbakken april 2007.  «Støkkan» er de åpne området som sees bak husrekken.  Foto; Lars Røed 
Hansen.   

 

Verdivurdering 

Jakobsbakken fremstår i dag som et velholdt og helhetlig bevart gruvested. Daganlegget med 
stollinngang og tipp troner over et helhetlig og godt bevart bygningsmiljø. Samspillet mellom 
naturressursene og det menneskeskapte miljøet, med plassering i storslått landskap gjør 
Jakobsbakken til et særegent kulturmiljø 

Kulturmiljøet vurderes til «stor verdi» - j.fr. kap 1.6.3.  Objektet er representativt for epoken og ligger i 
opprinnelig kontekst.   
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Forslag til verneform:

Kulturminnet bør ivaretas og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk».

Kulturminnet er relativt intakt og bør sikre gjennom plan-og bygningsloven som hensynssone i
kombinasjon med eksisterende reguleringsplan. Reguleringsplanen omfatter selve bebyggelsen.
Hensynssonen bør i tillegg til bebyggelsen også omfatte «Støkkan» og restene etter selve
gruveområdet (gråbergtippen, området omkring «Nils Stoll», Heishjultårnet.)

Tiltak:

Bygningene i området bør tilstandsvurderes
Tilstandsvurderingen bør avklare om enkelte bygninger bør saneres / ombygges til annen
bruk.
Bygningenes status bør vurderes i samråd med eiere. Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ
blant private eiere i området bør oppmuntres og utvikles.
Det bør utarbeides en skjøtselsplan for å ivareta «støkkan» som et åpent område, og for å
ivareta kulturminner i selve gruveområdet.
Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene og øvrige kulturminner i området
som ivaretar et «vern gjennom bruk» og som innarbeides i kommuneplanen.

Furuhaugen

Furuhaugen gruve er godt dokumentert gjennom publikasjonen;

Furuhaugen gruve (1896-1921). Historien om en av gruvene i Sulitjelma samlet av Andreas
Spjelkavik. Utgitt av Mons Petter-Festivalen.

Furuhaugen er et gammelt gruveområde der det var drift i perioden fra ca 1896 –1921. Gruvedriften
her var dels basert på drift på malmforekomster som dels lå oppe i dagen, noe som gjør dette området
til et spennende og lett forståelig i forhold til eldre gruvedrift. Det er mange ruiner etter bebyggelsen i
området.

Området rundt Furuhauen er et lett tilgjengelig nærturterreng som av Salten Friluftsråd er karakterisert
som svært viktig. Det er lett adkomst til området fra fylkesveg 830 via Avillonfyllingen og fram til
parkering ved Sagmogruva. Området er lett lesbart, og det er lett å danne seg et bilde av hvordan
gruvedrift ble drevet tidlig i forrige århundre.

Stien opp til området er tydelig og dels opparbeidet. Stien er merket med informasjonsskilt om bl.a. de
ulike bygningsrestene og gruvene i området. Midtveis oppe i lia har Statsskog bygget en gapahuk
med informasjonstavle om gruvefeltet.

Videre innover fra gruvefeltet er det god sti innover mot Villumelva. Her er det et variert skogsterreng
med åpne myrer og flere små vatn. Ved Villumvatnet har jeger- og fiskeforeningen en hytte.
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Figur 61. Furuhaugen. Gapahuk og informasjonstavle. Gruvefeltet sees i bakgrunnen. Foto M Selnes 2014.
Furuhaugen gruve –dagbrudd. Kilde; Sulitjelma Gruvemuseum

Verdivurdering

Kulturmiljøet vurderes til «middels verdi» -j.fr. kap 1.6.3. Objektet er representativt for epoken og
ligger i opprinnelig kontekst. Området må i tillegg regnes som et viktig friluftsområde.

Forslag til verneform:

Kulturminnet ligger i et område der det «freder seg selv». Kulturminnet bør ivaretas og utvikles
gjennom et «vern gjennom bruk». Området er i kommuneplanen avsatt til LNF-område som antas å gi
kulturminnet et tilstrekkelig vern mot evt fremtidig utbygging.

Tiltak:

Stier, gapahuk og informasjonstavler vedlikeholdes og evt videreutvikles.

Folkets hus / Samfunnshuset

Vi viser til kapittel 3.2.2.

Verdivurdering

Dette enkeltobjektet vurderes til «stor verdi» -j.fr. kap 1.6.3. Objektet er representativt for epoken og
ligger i opprinnelig kontekst. Objektet er sjeldent og er et spesielt godt eksempel på epoken. Dette
huset uttrykker den sosiale reisningen både i Sulitjelma og nasjonalt.
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Forslag til verneform:

«Folkets hus» bør ivaretas og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk». Dette enkeltobjektet bør gis
en nasjonal status og vurderes fredet gjennom kulturminneloven.

Tiltak / Handlinger:

Det er gjennomført en tilstandsvurdering i forhold til branntekniske bestemmelser.
Det bør gjennomføres en tilstandsvurdering i forhold til framtidig bruk.
Ut fra dette utformes en handlingsplan for «bruk og vern» av Folkets hus.

Kirkegårdene

Vest for Fagerli ligger kirkegårdene. Følgende beskrivelse er fra Berg m.fl. 2010:

«Et annet kulturminne er Den gamle kirkegården (1894). Den var hovedkirkegård i Sulitjelma til 1921,
da ny kirkegård ble anlagt lenger vest. Sulitjelma historielag har rekonstruert gravstedene på
naturkirkegården og foretatt identifikasjon av 485 personer som er registrert gravlagt. 227 barn under
ti år er gravlagt i tillegg til 61 dødfødte barn. Kirkegården er et vitne om tidligere tiders
barnedødelighet. En tavle som informerer om gravminnene ble satt opp i forbindelse med
hundreårsjubileet for Sulitjelma kirke i 1999.»

De to kirkegårdene ligger på sørsiden av Langvatn, med utsikt mot gruver og boligområder.
Informasjonstavlen forteller hvor ulike personer kom fra. De ulike gravene med personnavn, mange
med et "Sulitjelma-preg", gir besøkende et innblikk i de siste 150 års historie i Sulitjelma. Denne
kombinasjonen av ulike faktorer gir gravplassene en historisk lesbarhet som må tillegges verdi.

Verdivurdering

Kulturmiljøet faller inn under kategorien «middels verdi» - j.fr. kap 1.6.3. Objektet er representativt for
epoken og ligger i opprinnelig kontekst.

Forslag til verneform:

Kulturminnets karakter gjør at det i stor grad «freder seg selv». Kulturminnet ivaretas gjennom plan-
og bygningsloven.

Tiltak / Handlinger:

Skjøtsel og vedlikehold av anleggene.

Enkeltobjekter for øvrig

Da det i 1913 ble innført åtte timers arbeidsdag i Sulitjelma, blomstret foreningslivet opp. Sulitjelma
Mandssangforening ble stiftet i 1902. Turnforening ble stiftet i 1908, Sulitjelma jeger- og fiskeforening i
1917, Sulitjelma Musikkorps i 1924, Sulitjelma og Omegn Turistforening i 1937, samt flere andre
foreninger og lag. Sulitjelma skiklubb og Idrettslaget Malm var stiftet allerede i 1893, og fjellet var
populært for rekreasjon. Det var imidlertid ikke før 1910 at også arbeidere fikk lov til å jakte.

En medvirkende årsak til det rike foreningslivet allerede fra oppstartsperioden, var muligens at
forbudet mot arbeiderorganisasjoner reiste et behov for å etablere «nøytrale» møtesteder.

I Sulitjelma historielags lokalarkiv er det en oversikt over materiale fra disse foreningene:
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http://www.sulisavisa.no/historielag/arkiv/start.htm

Sulitjelma hadde tidligere fem tennisklubber og 6 tennisbaner. En av disse banene er fortsatt intakt i
Furulund. Mons Petter Tennisklubb var beste nordnorske klubb gjennom 1920 og 1930-tallet.

Flere av disse foreningene er stadig aktive. I en kulturminnesammenheng, er det flere anlegg etter
virksomheten i foreningene som bør vurderes i en plansammenheng.

Skihytta

Sulitjelma skiklubb / Idrettslaget Malm ble stiftet allerede i 1893. Etter idrettsforliket gikk en rekke AIL-
lag i Sulitjelma inn i IL Malm i 1945. Gjennom mer enn 100 år har idrettslaget etablert og drevet
idrettsanlegg og arrangert mesterskap. Av disse nevnes her:

Skihytta ved Kjelvatnet ble bygget av Sulitjelma skiklubb i 1904. Hytta ble senere revet og flyttet til
Stordalen (etter 1920) der den brant i 1932.
Skihytta (dagens) ble etablert i 1934. Like ved hytta er det bygget en garasje for
løypeprepareringsmaskin. Det er etablert lysløype i området. Dette anlegget representerer i sum
et meget godt skianlegg med stabile snøforhold –aktiviteten er økende. Anlegget bør
vedlikeholdes / oppgraderes.
Bursianlegget (hoppbakke, lysløype)
Idrettsbanen på Sandnes (kunstgress)

Figur 62. Skihytta (1934) med representanter fra Fauske IL –langrenn. Levende kultur! Foto: M. Selnes
01.01.2018.

Ny Sulitjelma

Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) dekker kommunene Fauske og Sørfold. Foreningen har ca
370 medlemmer. SOT har totalt 7 hytter som er tilgjengelig for medlemmene og andre. I tillegg har
SOT merket et større antall km turstier i området.

http://www.sulisavisa.no/historielag/arkiv/start.htm
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SOT driver bl.a. hytten Ny-Sulitjelma som har en direkte relasjon til gruvedriften. Denne bygningen er
i SEFRAK-registeret registrert som meldepliktig bygning.

Figur 63. Ny Sulitjelma Fjellstue (SOT). Den gamle hytta fra gruveperioden i forgrunnen. Denne bygningen er i
SEFRAK-registeret som en meldepliktig bygning. Fundament etter nedlagt taubane sees ved bilen. Kilde: Ut.no

Hytter i området

Vi viser til kapittel 3.2.2. og figur 43 og 44. Enkelte forlatte hytter i området kan –etter avtale med eier
/ rettighetshaver istandsettes, og kan ivaretas gjennom et «vern gjennom bruk». Det erspesielt hytten
«Elvarheim» (figur 44) som kan vurderes som et mulig verneobjekt.

Kulturminnet Finneid - Sulitjelma som nasjonalt kulturminne

Kulturminnet Sulitjelma forteller i sum den viktige historien fra perioden omkring unionsoppløsningen
og fram til utviklingen av den moderne velferdsstaten. Denne historien handler om at Sulitjelma –i et
historisk perspektiv –på meget kort tid skapte betydelige resultater på nasjonalt og dels internasjonalt
nivå innen;

Industriell teknologi- og metodeutvikling
Utvikling innen transport og samferdsel
Utvikling innen samfunnsliv og organisasjonsarbeid

Her vil vi spesielt framheve:

Fra tradisjonell flertrinns smelteprosess fram til utviklingen av Knudsen-konvertoren i 1902 der
hele smelteprosessen kunne kjøres i én ovn.
Fra kull/koks/torv/vedbaserte prosesser til verdens første elektriske smeltehytte i 1929 basert
på Westly-ovnen (Søderbergelektrolyse av kobber).
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 Utvikling av flotasjonsteknologi for oppredning av lavgehalt-malm gjennom bruk av Elmore-
prosessen.  

 Utvikling fra heste- og båttransport (1885) via jernbane til veitransport (1972), hvor de ulike 
utviklingstrinn var teknisk svært krevende og avanserte for sin tid.   

 Utvikling av arbeiderbevegelsen.  Det sosiale gjennombruddet tidlig på 1900-tallet der 
arbeiderbevegelsen fant sin form og utviklet seg etter hvert som den statsbærende part i 
samfunnet.  

 Utvikling av et meget rikt organisasjonsliv innen idrett, musikk, kultur mv.   
 Transformasjonen av et stort industrisamfunn over i et samfunn basert på tjenester, reiseliv, 

turisme mv.   

Her må det også nevnes at Sulitjelma i en periode var ett av landets største industrianlegg der man i 
tillegg til metaller og mineraler også skapte og eksporterte industrielle løsninger og industriell 
spisskompetanse.  

Disse kvalitetene tilsier at kulturminnet Sulitjelma må vurderes som en nasjonal verdi og i et nasjonalt 
perspektiv. Dette er en verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer knyttet til viktige faser og 
forhold i landets historie.  Et kulturminne av nasjonal verdi kan også bli tillagt regional eller lokal verdi.   

 

Verdivurdering 

De ulike miljøene i Sulitjelma er i det foregående vurder som enkeltmiljø. Vurderingen tar 
utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712, for industrielle kulturminne. Hver for seg er 
miljøene vurdert konservativt (Vi har ikke tatt hardt i). 

Alle disse miljøene viser ulike sider av Sulitjelmas historie, og sett i sammenheng viser de ett allsidig 
og komplekst bilde av samfunn og gruvedrift. 

Kulturmiljøet Finneid – Sulitjelma vurdert som en helhet – vurderes til «stor verdi» - j.fr. kap 1.6.3.   

Forslag til verneform: 

Kulturminnet vil i hovedsak kunne vernes gjennom bruk av plan- og bygningsloven.  Noen avgrensede 
områder anbefales fredet gjennom kulturminneloven. 

Tiltak: 

 Det bør etableres en prosess med statlige myndigheter for å få på plass Kulturminnet Finneid-
Sulitjelma i et nasjonalt program for kulturminner.   

 Et utvalg kulturminner i Sulitjelma anbefales fredet gjennom kulturminneloven 
 Kulturminnet Finneid-Sulitjelma som helhet anbefales vernet gjennom bruk av plan- og 

bygningsloven som anbefalt i denne planen.  
 Det må etableres en finansieringsordning og en organisasjon som kan ivareta dette 

kulturminnet.  
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Handlingsdel

Kulturminner som ikke er behandlet i denne kulturminneplanen

Denne kulturminneplanen er avgrenset som vist i kap 1.2. Kulturminner fra steinalder, Samiske
kulturminner og kulturminner fra gårdsdriften, er derfor ikke tatt inn i handlingsdelen i
kulturminneplanen.

Disse kulturminnene er imidlertid svært viktige for områdets identitet og kulturhistorie, og det
anbefales at slike kulturminner utredes gjennom en egen kulturminneplan for området –der området
også sees i sammenheng med tilgrensende områder på svensk side.

Gjennom arbeidet med kulturminneplan for Sulitjelma framstår det som et klart behov at noen må
skrive «Sulitjelmas historie». Denne historien er i dag fragmentert i en rekke bøker, publikasjoner,
artikler, dokumenter, bilder mv. som bør samles for å dokumentere stedet og betydningen av dette
stedet i framveksten av det moderne Norge.

Videre arbeid

I det videre arbeidet med en revidering/utvidelseav kulturminneplanen, er det aktuelt å utvide
perspektivet til også å omfatte samiske kulturminner og andre kulturminner. Det er også aktuelt å
utarbeide en kulturminneplan for hele kommunen.

Planbestemmelsene for de ulike hensynssone skal utformes ved første revidering/komplettering av
planen. Også tilstandsregistreringen Nordland fylkeskommune har gjennomført må synkroniseres med
denne planen.

I tillegg skal alle innspillene som kom gjennom høringsperioden tas med i det videre arbeidet. De skal
gjennomgås og vurderes ved oppstart av en revidering/utvidelse av planen. Flere av innspillene til
denne kulturminneplanen faller utenfor planavgrensninga, men bør likevel tas i det videre
planarbeidet.

Strategi 1: Kulturminner og miljøer som vernes gjennom PBL-
Henssynssoner

Hensynssone Sjønstå

Det vises til kapittel 4.3.1.

Omfatter:

Eksisterende bebyggelse, spor etter jernbanedriften, spor etter kaianlegg og kis-silo på Sjønstå.
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Figur 64. Utkast til avgrensning av hensynssone Sjønstå.  

 

Spesielle enkeltobjekter:  

 Folkets Hus.   
 Bolighus.   
 Kis-siloen.   

Handlinger:  

 Ut fra objektenes tilstand vurderes enkelte strakstiltak for å ivareta enkeltobjekter i 
hensynssonen 

 Hensynssonen innarbeides i kommuneplanens arealdel 
 Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonen avstemmes med nåværende bestemmelser 

og retningslinjer i kommuneplanens arealdel og utformes endelig etter høring av grunneiere i 
hensynssonen.  Det legges vekt på «vern gjennom bruk».   

 Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ blant private eiere i hensynssonen bør oppmuntres og 
utvikles 
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Hensynssone Furulund

Det vises til kapittel 4.4.

Omfatter:

Eksisterende bebyggelse i Furulund.

Figur 65. Utkast til avgrensning av hensynssone i Furulund.

Spesielle enkeltobjekter:

Storkontoret
«Messa»
«Gjestgiveriet»
Opprinnelig direksjonsvilla (ødelagt av brann 6. februar 2018)
Sulitjelma hotell
Stasjonsmesterboligen
Sykehuset
Tennisbanen
Det vises for øvrig til oversikten i figur 53.

Handlinger:

Ut fra objektenes tilstand vurderes enkelte strakstiltak for å ivareta enkeltobjekter i
hensynssonen
Eventuelle bygninger som bør saneres / ombygges vurderes ut fra tilstandsvurderingen
Hensynssonen innarbeides i kommuneplanens arealdel
Eventuelle behov for nybygg vurderes
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Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonen avstemmes med nåværende bestemmelser
og retningslinjer i kommuneplanens arealdel og utformes endelig etter høring av grunneiere i
hensynssonen. Det legges vekt på «vern gjennom bruk».
Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ blant private eiere i hensynssonen bør oppmuntres og
utvikles
Deler av hensynssonen bør vurderes fredet etter Kulturminneloven. Dette gjelder området
omkring Storkontoret. (kap 5.3.1.).

Hensynssone Glastunes

Det vises til kap 4.7.

Omfatter:

Eksisterende bebyggelse på Glastunes.

Figur 66. Utkast til avgrensning av hensynssone Glastunes.

Spesielle enkeltobjekter

Eksempler på «Namsoshus» og «Lillestrømshus».

Handlinger

Ut fra objektenes tilstand vurderes enkelte strakstiltak for å ivareta enkeltobjekter i
hensynssonen
Eventuelle bygninger som bør saneres / ombygges vurderes ut fra tilstandsvurderingen
Hensynssonen innarbeides i kommuneplanens arealdel
Eventuelle behov for nybygg vurderes
Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonen avstemmes med nåværende bestemmelser
og retningslinjer i kommuneplanens arealdel og utformes endelig etter høring av grunneiere i
hensynssonen. Det legges vekt på «vern gjennom bruk».
Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ blant private eiere i hensynssonen bør oppmuntres og
utvikles.
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Hensynssone Fagerli

Det vises til kap 4.8.

Omfatter:

Museumsområdet, smeltehytteruinene, gml kraftstasjon, røsteplassen og «kokskaia» i Fagerli.

Figur 67. Utkast til avgrensning av hensynssone i Fagerli

Spesielle enkeltobjekter:

Smeltehytteruinene
Gml kraftstasjon
Røsteplassen
«Kokskaia»

Handlinger:

Tiltak vurderes ut fra egen strategiplan for området (Sulitjelma Museum 2017).
Hensynssonen innarbeides i kommuneplanens arealdel
Eventuelle behov for nybygg vurderes
Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonen avstemmes med nåværende bestemmelser
og retningslinjer i kommuneplanens arealdel og utformes endelig etter høring av grunneiere i
hensynssonen.
Hele eller deler av hensynssonen bør vurderes fredet etter Kulturminneloven. Dette gjelder
spesielt området omkring Smeltehytteruinen. (kap 5.3.2.).
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Hensynssone Jakobsbakken

Det vises til kapittel 4.9. Dette er det kulturminnet som har størst utviklingspotensial i forhold til reiseliv
/ friluftsliv / fjellturisme.

Omfatter:

Eksisterende bebyggelse, rester etter gruveanleggene og «Støkkan».

Figur 68. Utkast til avgrensning av hensynssone Jakobsbakken.

Spesielle enkeltobjekter:

Restene etter gruveanleggene, gråbergtippen, heistårnet mv. t
Gruvebyen. Området som omfatter selve bebyggelsen på Jakobsbakken er regulert i egen
reguleringsplan (2012)
«Støkkan» - slåtte- og beitemarkområde.

Handlinger:

Ut fra objektenes tilstand vurderes enkelte strakstiltak for å ivareta enkeltobjekter i
hensynssonen
Eventuelle bygninger som bør saneres / ombygges vurderes ut fra tilstandsvurderingen
Hensynssonen innarbeides i kommuneplanens arealdel
Eventuelle behov for nybygg vurderes
Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonen avstemmes med nåværende bestemmelser
og retningslinjer i reguleringsplanen (2012) og kommuneplanens arealdel og utformes endelig
etter høring av grunneiere i hensynssonen. Det legges vekt på «vern gjennom bruk».
Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ blant private eiere i hensynssonen bør oppmuntres og
utvikles.
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Strategi 2. Kulturminner og miljøer som anbefales fredes gjennom
Kulturminneloven

Kulturminne Furulund

Det vises til kap 4.4. og til 5.2.2.

Omfatter;

Området omkring parken, Storkontoret, «Messa» og det gamle Gjestgiveriet.

Figur 69. Utkast til fredningsområde omkring Storkontoret

Spesielle enkeltobjekter:

Storkontoret
Gjestgiveriet
Messa
Parken.

Handlinger:

Ut fra objektenes tilstand vurderes enkelte strakstiltak for å ivareta enkeltobjekter i
fredningssonen
Eventuelle bygninger som bør saneres / ombygges vurderes ut fra tilstandsvurderingen
Fredningssonen innarbeides i kommuneplanens arealdel etter at den evt er opprettet
Bestemmelser og retningslinjer i fredningssonen utformes slik at det legges vekt på «vern
gjennom bruk».
Tiltak som kan sikre aktivitet og initiativ blant private eiere bør oppmuntres og utvikles.
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Kulturminne Fagerli

Det vises til kap 4.8. og til kap 5.2.4.

Omfatter;

Samme arealmessig omfang som forslag til hensynssone (figur 60).

Spesielle enkeltobjekter:

Smeltehytteruinene
Gml kraftstasjon
Røsteplassen
Kaianlegget

Handlinger:

Hele eller deler av hensynssonen bør vurderes fredet etter Kulturminneloven. Dette gjelder
spesielt området omkring Smeltehytteruinen og kraftstasjonen. (kap 5.3.2.).

Kulturminne Folkets Hus / Samfunnshuset.

Det vises til kap 3.2.2. og 4.11.

Dette spesielle kulturobjektet børvurderes fredet etter kulturminneloven.

Strategi 3: Kulturminner som bevares gjennom utvikling

Øvrige kulturminner i Finneid-Sulitjelma som er omtalt i denne kulturminneplanen ivaretas gjennom
kommuneplanens arealdel. Det vises her til kapittel 4.

Handlinger:

Det vises til tiltak under hvert enkelt kulturminne. Det legges vekt på «vern gjennom bruk». Aktuelle
tiltak vil i første rekke være knyttet til skjøtsel og rydding av skog og vegetasjon.

Skjøtsel og rydding av kulturminner i Sulitjelma bør organiseres og finansieres

Strategi 4: Finansiering og organisering av kulturminnearbeidet i
Sulitjelma

Kulturminnet Sulitjelma ivaretas i dag alt vesentlig av private eierinteresser. Det er private hus-og
grunneiere som - basert på idealisme og interesse og ved hjelp av egen innsats og egne midler -
ivaretar dette nasjonale kulturminnet. De vesentlige her er at kulturminnene har en funksjon –enten
som bolig eller fritidsbolig og at eierne har midler og er interessert i å holde kulturminnet ved like

I et perspektiv fram mot år 2030, vil de viktigste utviklingsmotorene i Sulitjelma være basert på disse
mulighetene;

Kraftproduksjon
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 Reiseliv / turisme / fjellturisme / events 
 Gjenåpning av gruvedrift i Sulitjelma 
 Private eierinteresser  

Handlinger 

 Det bør etableres et eget prosjekt som har sin oppgave å iverksette denne kulturminneplanen 
og strategiplanen knyttet til museumsområdet i Fagerli. Dette bør initieres av et møte med 
Nordlandsmuseet, Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og interessenter knyttet til 
utviklingsmotorene nevnt foran.  

 Det bør etableres en finansieringsordning for kulturminner i Sulitjelma der det ikke kan 
forventes at private interesser ivaretar «vern gjennom bruk».  Denne finansieringsordningen 
bør etableres av Statlige programmer, Fylkeskommunen, Fauske kommune og 
Nordlandsmuseet.   

 Initiere og Iverksette et arbeid for å implementere Sulitjelma i Riksantikvarens 
bevaringsprogram for «tekniske og industrielle kulturminner» fra og med 2020. 

 Ta nødvendige beslutninger om hva som bør saneres / ryddes / fjernes i Finneid – Sulitjelma, 
og sørge for at dette blir iverksatt.  

 Det bør nedsettes en egen organisasjon som ivaretar dette arbeidet.  Denne organisasjonen 
bør forankres i Fauske kommune, men ha representanter fra;  

o Nordland fylkeskommune 
o Nordlandsmuseet 
o Brukerinteresser i Sulitjelma.  
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Vedlegg

Vedlegg 1. Rapport fra åpne møter i Sulitjelma

Rapport fra «folkemøter» avholdt 20. mars og 9. april 201 8
Møtene ble annonsert ved oppslag på Coop,og gjennom facebook.
Til sammen deltok 14 personer.

Det er enighet om at folk vil ta vare på kulturminner ved bruk, og ikke leve i et museum.
En viktig side av forvaltning av kulturminner, er å øke kunnskapen om selve
kulturminnene. Dette er ikke minst viktig for den kommunale forvaltningen, og i
planarbeid.
Grunnleggende kunnskap om de ulike kulturminnene er også viktig for
lokalsamfunnet, og forståelsen av fortida. Også for turistnæring og museum er dette
viktig. Også imaterielle kulturminner spiller her en stor rolle, som foto, sagn og
historier, og stedsnavn.
Det foreslås derfor at det blir satt i gang en kartlegging av alle kulturminner. Det
foreslås at en slik kartlegging gjøres tematisk.
Det opprettes skjøtselsplaner for prioriterte kulturminner.

Uoversiktelig plan
Først og fremst har responsen på kulturminneplanen vært at den er uoversiktelig, og at man
hadde ønsket en tematisk fremstilling.
Det andre hovedtema har vært «hva er målsetningen for planen og virkemidler for bevaring».

Klare planer for å bekjempe forfall
Flere ønsket klare planer for hva man gjør med bygninger som står for fall, men også
virkemidler for å få eiere til å ta ansvar for hus.

Samiske og immaterielle kulturminner.
Det var flere som ønsket at planen tok opp samiske kulturminner, og ikke minst gjennom å
registrere hvordan gruvetida også omfattet og tok i bruk de samiske stedsnavnene. I tillegg
kommer Reinhagen (slette vest for Reinhagen gård) Reinhagen er et samisk kulturminne av
en melkehage. Da gruvedriften startet ble Fagerli-gården tvunget til å flytte fra
industriområdet i Fagerli og til Reinhagen, der Søren Larsens fjøs står. Fjøset ble restaurert
på 1980-tallet med offentlige tilskudd, bla fra Nordland fylke.

Et tema er også alle garasjene i Sulitjelma, der det anslås at 90% er eid av folk som ikke bor
på stedet, og at garasjene utgjør et stort utskjemme i enkelte bomiljø. Her må kanskje
grunneier Statskog på banen.

Hva bør rives og fjernes
Det var også diskusjon på begge møtene om hva kan og bør rives? Her var det ikke enighet,
men et flertall gikk inn for å rive Rødkontoret/Sandneskontoret, for å avdekke kissiloen som
står inne i bygget. Det samme gjaldt hus nr. 1 Ny-Sulitjelma, eid av SOT. Dersom det eier
ikke kan ivareta bygget, bør det fjernes. Det samme gjelder synet på bygninger som
Grønlifjøset, Koopvillaen, Midtibrakka, Verkstedhaugen 6.

Kulturminner med stor verdi lokalt
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Den eldste delen av «den nye» kirkegården ønskes fredet for inngrep. Kirkegården med alle 
gjenværende gravminner må få stå urørt, og det bør ikke kreves fjerning av gravminner før 
det er foretatt en utredning om dette. Det er enstemmighet i at kirkegårdene i Sulitjelma har 
stor verdi for lokalsamfunnets felles minne. 
 
 
 
Sulitjelma samfunnshus 
Det er også enstemmighet om at samfunnshuset må vurderes som et kulturminne med stor 
verdi for lokalsamfunnet.  
 
Råmalmsilo 
Råmalmsiloen på Sandnes blir sett på som et landemerke og et svært synlig symbol på 
gruvedriften. Forfallet må stanses. 
  
Furulund som administrasjonssentrum og  
Møtene konkluderte med at administrasjonssenteret også må omfatte «Hyttesjefens villa», 
Stasjonsmesterbolig, Telegrafstasjon, Politihuset, Doktorgården, «Firogseksti» (villa for ugifte 
ingeniører), Villa Skaugum, samt de eldste arbeiderboligene «Verkstedhaugen 4 og 11» 
 
Plysjby. 
Det er kommet en del kommentarer på begrepet «Plysbyen», og det presiseres at denne 
oppsto under 1. verdenskrig ved bygging av et villastrøk her. Her ligger kontorsjefvillaen, 
Raum/Allumvillaen (bygd for tannlege), trafikksjefvillaen, og Hansen og Ungers villa. 
Veien fra adm.sentrum i Furulund stoppet ved direksjonen/direktørvilla og ved 
Hansen/Ungers villa. I dag går veien mellom Furulund og Glastunes her, denne forbindelsen 
ble først bygget på 1960-tallet. Dette var derfor et område der befolkningen ikke var kjent 
med, de fleste beveget seg sjelden vest for Festiviteten.  
 
Sørsiden av Langvatn 
På sørsiden av Langvatn finnes flere minner fra kvartsdrift (til smeltehytta i Fagerli). Det er 
kaianlegg, «kvartsveien», og kvartsbrudd. Det finnes flere kvartsbrudd, men rett over 
Furulund ligger et brudd med opparbeidet vei, som er godt synlig fra nordsiden av vatnet. 
Kvartsbruddene og torvmyrene i Daja tilhører smelteverkshistorien. 
På sørsiden av Langvatn ligger også rester av flere hoppbakker, Odden – Tangenhammeren 
og Okshola. Ved sistnevnte står ennå dommertribunen. 
Også skytterlagets skytebane er godt synlig her, og et svært gammelt dynamittlager finnes i 
området. 
Veiene fra Jakobsbakken og ned til Fagerli/Granhei har hatt stor betydning frem til i dag, som 
turområde, bærplukking ol, og i de siste 30 år gjennom «Malmdilten», en turmarsj. Det ligger 
flere kulturminner ved disse veifarene, fra Jakobsbakken og ned til Fagerli. 
 
Navnene som oppsto ved byggingen av jernbanen bør skiltes.  
I Vatnbygda ved Moøyra skal det finnes spor av gruveselskapets slip, båtoppdrag og smie. 
Her ligger rester av en kispram. I tillegg er forbygningen (tredemning) etter mudring av 
kanalen fra Hjemgamstrømmen og nedover Nedrevatnet, er godt synlig ved lavvann. Også 
restene av kai ved innløpet til Finneidstrømmen finnes. Området bør befares. 
 
 
Wenche Spjelkavik og Tove Wensell 
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Vedlegg 2. Sluttrapport tilstandsvurderinger i Sulitjelma

Sluttrapport tilstandsregistreringer i Sulitjelma

Nordland fylkeskommune søkte tilskudd i 2017 til å gjennomføre tilstandsregistreringer i

Sulitjelma. Tilskuddet ble overført til 2018 og prosjektet ble gjennomført høsten 2018.

Sulitjelma representerer en viktig del av norsk industrihistorie, og tilstandsregistreringene er

et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere den samlede tilstanden på bygningsmassen som er

knyttet til gruvehistorien. Utvalget av bygninger dekker et ulike bygningstyper knyttet til

gruvedriften.

Historikk

Gruvedriften i Sulitjelma startet opp i 1887 etter funn av malm i 1858. Gruvedriften pågikk

frem til 1991 med periodevis utvidinger og åpning av nye gruver i flere områder.

Den teknologiske utviklingen var stor i perioden gruven var i drift. Sulitjelma fikk sin første

kraftstasjon på Fagerli i 1893, kraftstasjonen leverte strøm til smeltehytten i Fagerli som i dag

står som ruin. Direktøren for gruvene utviklet en metode for å smelte kobber igjennom en

smelteprosess som den første i verden. I motsetning til tidligere metoder som smeltet kobberet

i to omganger. Metoden kom i bruk fra 1902 og ble kalt Knudsen-prosessen etter direktøren.

Metode

Fylkeskommunen har i forarbeidet til prosjektet laget et eget tilstandsregistreringsskjema for

bygningene. Skjemaet inneholder synlige bygningselementer, materialer, typer og eventuelle

skader.

Utvelgelsen av bygningsmassene som er tilstandsregistrert er gjort på bakgrunn av Fauske

kommunes forslag til kulturminneplan for Sulitjelma. Samt befaringer utført i perioden apriljuli

2018 av Nordland fylkeskommune. Utvalget ble gjort med bakgrunn i at fylkeskommunen

ønsket å få et representativt utvalg av kulturminner tilknyttet gruvedriften.

For å få et representativt utvalgt er det registrert bygg som dekker et vidt spekter av ulike

tilknytninger til gruvehistorien i Sulitjelma. Det er registrert administrative bygninger og ulike

typer bolighus. Bygg knyttet til infrastruktur, transport, skole og helse. Samt bygg direkte

tilknyttet gruvedriften. Disse byggene viser både utviklingen i gruvehistorien og den generelle

kulturhistoriske utviklingen i Sulitjelma.

Alle eiere av bygg som ble registrert i Sulitjelma ble oversendt informasjonsskriv på forhånd

av registreringene. Informasjonsskrivet inneholdt informasjon om når registreringene skulle
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utføres. Det ble også informert om at befaringene kun skulle være en utvending visuell 

registrering, og oppmåling av byggene. 

Registreringene ble utført mellom den 4-19. september og 27. september. Byggene er målt og 

fotografert, og der det ser ut som om det har vært skader er det stukket med syll. Eventuelle 

skader har blitt skriftlig dokumentert i tilstandsskjemaet og fotografert. Det er satt en 

tilstandsgrad på byggene hvor byggene har fått en hovedtilstandsgrad og en tilstandsgrad på 

de enkelte bygningselementene som ble registrert i Askeladden. 

Fylkeskommunens registreringer omfatter også synlige endringer gjort på bygget over tid. 

Med endring av vindusplassering, utskiftning av panel, dører og taktekking, hvor dette er 

synlig. Bakgrunnen for tilstandsvurderingene er foto, vurderinger og diskusjoner gjort på 

stedet. En samlet vurdering av dokumentasjonen ble også gjort når objektene ble lagt inn i 

Askeladden. 

 

Tilstand 

Byggene som er registrert er bygget mellom slutten av 1800-tallet og frem til midten av 1900- 

tallet. Med stor grad av variasjon i utskiftninger og endringer gjort på byggene. 

Generelt ligger tilstanden på byggene som er registrert hovedsakelig på en TG mellom 1 og 2. 

De byggene som er registrerte som TG 3 er ikke i bruk og står til forfall. Flere av byggene 

som er registrert som TG 2 har problemer med grunnmur, dette på grunn av bruk av 

gruveslagg som fyllingsmasse i betongen. Det er utover dette noen bygg som bærer et preg av 

mangel på generelt vedlikehold. 

 

Geografisk fordeling 

Bygningene som er registrert er hovedsakelig geografisk fordelt på områder med en stor 

tetthet av kulturminner. 

Områdene som er registrert er Sjønstå, Glastunes, Furulund, Charlotta, Sandneshaugen, 

Fagerli og Jakobsbakken. Disse er registrert på grunnlag av deres kontekst. Disse områdene er 

sammenhengende og lesbare kulturmiljøer som var naturlige å tilstandsregistre. Det er noen 

bygg som havner utenfor disse områdene, men er registrert med bakgrunn i at byggene anses 

å ha en høy kulturhistorisk verdi, eller viktig tilknytning til gruvehistorien. Dette er bygg som 

hytten på Daja og Ny-Sulitjelma fjellstue. 

Området på Jakobsbakken er regulert til bevaring. Området er nå registrert av 

fylkeskommunen fordi det var viktig å dokumentere tilstanden på byggene i Jakobsbakken, og 

å få de registrert i Askeladden. 
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Fauske kommune 
 
 
 
 

 
 

Fauske kommune - Kulturminneplan for Sulitjelma - høring 
 
 Viser til forslag til kulturminneplan for Sulitjelma som nå er sendt på høring. 
 
Statskog SF er i dag grunneier på store arealer i Sulitjelma, som følge av hjemfall av tidligere gitt konsesjon 
i 1983. I den forbindelse ble det klarlagt noen prinsipper m.h.t roller og ansvar for det som ble stående 
igjen etter gruvedriften. 
Statskog SF har ingen ansvar for disse, men vi er gitt grunnbokshjemmel for eiendommene og skal således 
ha ansvaret for å forvalte disse til felleskapets beste. Det innebærer at vi gjennom dialog med fylke, 
kommune, nærmiljøutvalg, lag og foreninger og private aktører sammen skal finne gode løsninger.  
 
Det skjer mye positivt i Sulitjelma for tiden, og da særlig innenfor utvikling av turisme-reiselivet. Det er 
også optimisme m.h.t mulighetene for ny gruvedrift og videre utvikling av samfunnet. 
 
Historien er unik og vi synes det derfor er riktig at man  får dette innarbeidet i øvrige planer gjennom at de 
viktigste kulturminnene tas rede på i en eller annen form.  Vern gjennom bruk tror vi er en riktig 
tilnærming fordi det også åpner opp for en viss videreutvikling.  
 
For vår del er det også viktig at hensynssonene som er foreslått ikke får et regime som stopper 
mulighetene for utvikling, men heller skaper en bevisthet omkring hva som finnes og at eventuelle nye 
elementer tar nødvendig hensyn. Dette tror vi er med å skape en god dynamikk som gir potensiale til økt 
foredling av det som er og samtidig stimulerer til ny verdiskaping. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Harald Rundhaug 
seniorkonsulent utvikling 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 
 
 
Vedlegg: 0  
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Uttalelse til planforslag - Kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma - 

Fauske kommune   

Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma til 

uttalelse. Vi viser til at Nordland fylkeskommune har fått utsatt svarfrist til 06.07.2018. 

Kulturminneplanen er en tematisk kommunedelplan som skal innarbeides i Fauske kommunes 

kommuneplan ved første revisjon. Arbeidet med kulturminneplanen beskrives som en del av 

kommuneplanarbeidet.  

Kommunedelplanen er geografisk avgrenset til området Finneid – Sulitjelma. Tematisk er 

kulturminneplanen konsentrert om kulturminner fra epoken som preges av gruveindustrien. Dette 

begrunnes med at dette er den epoken som i hovedsak har utformet Sulitjelma slik dette samfunnet 

framstår i dag, og som de fleste forbinder med historien om Sulitjelma.  

 

Som regional kulturminnemyndighet har Nordland fylkeskommune følgende merknader til 

planforslaget: 

 

Nordland fylkeskommune er svært fornøyd med at Fauske kommune utarbeider en kulturminneplan 

for Sulitjelma og at planen knyttes til kommuneplanens arealdel.  

 

Sulitjelma er et kulturmiljø som forteller om en viktig del av norsk teknologisk og industriell 

historie, og har stor verdi som kulturminne. Som beskrevet i planforslaget omfatter historien om 

Sulitjelma både industriell teknologiutvikling, transport- og samferdselsutvikling og utvikling innen 

arbeiderhistorie og samfunnsliv. Sulitjelma gruver er en representant for den industrielle fasen av 

bergverksdriften i Norge og har hatt en  vesentlig betydning for landets utvikling som 

industrinasjon. 

På denne bakgrunn har Riksantikvarens bevilget midler gjennom sitt bevaringsprogram for tekniske 

og industrielle kulturminner til tilstandsvurdering av utvalgte objekter i kulturminneplanen. 

Kulturminneplanen og kunnskapsinnhentingen vil ha stor betydning for den videre forvaltningen av 

kulturminnet Sulitjelma.  

 

 

Nordland fylkeskommune ved næring- og regional utvikling ser et potensiale for en utvikling av 

Sulitjelmasamfunnet. Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen har gitt økonomisk støtte til 

Fauske kommunes utviklingsprosjekt "Opplev Sulis!". Målsettingen til prosjektet er 

bedriftsutvikling, økt besøk og bedre bostedsattraktivitet for Sulitjelma. Et av områdene det skal 
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satses på i prosjektet er formidling av gruvehistorien, som vil være grunnlag for etablering og 

utvikling av opplevelsestilbud og økt besøk. Det er svært positivt at kommunen har utarbeidet en 

kulturminneplan for Sulitjelma da en sikring av enkeltobjekter og kulturminnemiljø er avgjørende 

for å skape autentiske opplevelser av god kvalitet. 

  

Fylkeskommunen vil påpeke at hele det geografiske området som planen gjelder for har stort 

potensiale i forhold til reiseliv, ikke bare Jakobsbakken som fremheves særskilt i handlingsdelen.    

 

Medvirkning 

Som en del av planarbeidet har det vært gjennomført en lokal prosess i form av folkemøter i 

Sulitjelma i regi av medlemmer av arbeidsgruppa, Dette er en viktig del av medvirkningsarbeidet, 

og vi ber om at Fauske kommune vurderer innspill fra folkemøtene grundig og tar relevante innspill 

inn i planen.  

Vern 

I planarbeidet er det foretatt en verdivurdering av viktige kulturminner og -miljøer, og det foreslås 

konkrete hensynssoner etter plan- og bygningslovens § 11-8 c) , som skal tas inn i arealdelen. 

 

Gjennom dette har planforslaget et fokus på å gi de viktigste kulturminnene og –miljøene i 

Sulitjelma et formelt vern i kommunens overordnede plan og i øvrig planverk. Dette er slik vi ser 

det en forutsetning for god forvaltning av kulturminneverdiene i Sulitjelma, og svært positivt. Det 

vil gi kommunen et godt verktøy i plan- og byggesaksbehandling og gi eiere og allmennheten 

forutsigbarhet.  

I planforslaget foreslås konkrete hensynssoner med forslag til kartavgrensning, men ikke konkrete 

forslag til planbestemmelser og retningslinjer. Utforming av bestemmelser inngår derimot i forslag 

til tiltak.  

 

Fylkeskommunen vil anbefale at det utarbeides bestemmelser og retningslinjer i 

kommunedelplanen, og at dette ikke utsettes til rulleringen av arealdelen. Bestemmelsene/ 

retningslinjene vil være en vesentlig del av rammene som legges for forvaltningen av 

kulturminnene, og det vil være en stor fordel å avklare disse i kulturminneplanen 

 

Når det gjelder bestemmelser, vil vi spesielt gjøre oppmerksom på at plan- og bygningsloven gir 

anledning til å sikre kulturminnene med juridisk bindende virkning i kommuneplanens arealdel ved 

bruk av generelle bestemmelser etter lovens § 11-9 nr. 7 og 6. Slike generelle bestemmelser kan gis 

til bestemte arealer −  bl.a. hensynssone c).  

 

I forslag til tiltak er det fokusert på at det skal utarbeides bestemmelser og retningslinjer til 

bygningene : «Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området (s)om 

ivaretar et «vern gjennom bruk» og som innarbeides i kommuneplanen». 

Vi vil påpeke at vernehensyn også må gjelde de helhetlige miljøene bygningene inngår i, og at det 

vil være  viktig å tilpasse eventuelle nye byggetiltak på en god måte til bygningsmiljøet. 

Bestemmelsene/retningslinjene må derfor også omfatte dette. 

Riksantikvaren har utarbeidet en eksempelsamling med eksempler på bestemmelser og 

retningslinjer, som kan være til hjelp i utformingen av disse. Eksempelsamlingen kan lastes ned her: 

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Revidert-versjon-av-eksempelsamling-

med-foeresegner-til-arealplanar  

 

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Revidert-versjon-av-eksempelsamling-med-foeresegner-til-arealplanar
https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Revidert-versjon-av-eksempelsamling-med-foeresegner-til-arealplanar
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Enkeltobjektet Folkets Hus/Samfunnshuset er vurdert til å være et kulturminne av stor verdi, og det 

inngår i planforslaget at bygget bør vurderes for fredning etter kulturminneloven. Bygget inngår 

ikke i forslag til hensynssone. Vi vil understreke at for å gi kulturminnet et sikkert vern må dette 

skje gjennom kommunens planverk.  

 

Objekter/miljøer med uklar status 

Vi oppfatter at noen objekter og miljøer har en uavklart status i planforslaget:  

Området Giken foreslås i kap. 4. sikret gjennom hensynssone og bestemmelser/ retningslinjer, men 

inngår ikke i handlingsdelens kap. 5.2 som foreslått hensynssone.  Det samme gjelder «godshus 

med lasteplan og omlastingsperrong» på Finneid.  

Sjønstådalen stasjon vurderes i kap. 4.3.3. til å være et kulturminne av «middels verdi», men 

foreslås ikke vernet gjennom bruk av hensynssone og bestemmelser/retningslinjer.  

Noen objekter/miljøer er vurdert til ikke å kreve vern, da de ligger i LNFR-områder (Fjellveien, 

stasjonsområdet på Hellarmo, Furuhagen), eller har en karakter som gjør at de «freder seg selv» 

(kirkegårdene). 

For Sandnes-området foreslås det ikke hensynssone, men det heter at «enkeltobjekter som 

«Elmorebygget», Grunnstollbadet og Kåfjordbrakka kan sikres gjennom revisjon av 

planbestemmelsene» og at det skal utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i 

området som innarbeides i kommuneplanen.  

Videre er noen «enkeltobjekt for øvrig» omtalt i planforslaget uten at de foreslås for vern. 

Vi vil understreke at det gir størst grad av tydelighet og forutsigbarhet dersom det går klart frem av 

planforslaget og kommuneplanens arealdel hvilke objekter og miljøer som er prioritert for vern. Da 

vil kulturminneverdien være avklart i forkant av eventuelle senere ønsker om regulering eller 

byggetiltak, f.eks. innenfor dagens LNFR-områder.  

Dersom det ikke er ønskelig å ta enkeltobjekter inn som hensynssoner i kommuneplanens arealdel, 

kan det være en god løsning å utarbeide et temakart/liste med oversikt over prioriterte kulturminner 

som kommer i tillegg til hensynssonene. 

 

Et av objektene som i planforslaget omtales som et objekt som «kan vurderes som et mulig 

verneobjekt» er hytta «Elverheim» som ligger på gnr 119 bnr 1 fnr 483. Nordland fylkeskommune 

vurderer denne hytta til å ha høy kulturminneverdi, og vi vil sterkt anbefale at denne tas inn i 

kommunedelplanen som verneobjekt. Øvrige objekter som omtales i kap. 4.13 har vi p.t. ikke god 

nok kunnskap om til å kunne vurdere. 

 

Fredning og verdensarv 

I planforslaget anbefales noen kulturminner og –miljøer fredet etter kulturminneloven, og det inngår 

videre at Sulitjelma som helhet bør vurderes for Unescos verdensarvliste. Vi understreker at 

Nordland fylkeskommune ikke har gjort en vurdering av de foreslåtte objektenes/miljøenes 

fredningsverdi eller verdensarvverdi. 

 

Vedrørende SEFRAK 

Kap. 2.3 omhandler SEFRAK-registreringer i planområdet, og SEFRAK-registrering er nevnt flere 

steder i planforslaget. I omtalen er det lagt stor vekt på at noen er markert med «rød trekant» som 

bygninger med meldeplikt ved tiltak, mens andre er markert med «gul trekant» som «annen 

SEFRAK-bygning».  
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Meldeplikten etter kulturminneloven gjelder bygg oppført før 1850. Imidlertid blir også SEFRAK-

registrerte bygninger med ukjent byggeår, dvs. at man ved registreringen ikke visste om bygningen 

var fra før eller etter 1850, markert med «rød trekant» i Matrikkelen. Dersom man i forbindelse med 

en byggesak har kunnskap om at bygningen er oppført etter 1850, gjelder ikke meldeplikten etter 

kulturminnelovens § 25. Dette  innebærer at det ikke bør legges stor vekt på farge på markeringen. 

Ikke minst gjelder dette for bygninger tilknyttet gruvedriften, siden gruvedriften ble igangsatt etter 

1850. 

 

Sulitjelma kirke er for øvrig listeført av Riksantikvaren som særlig verdifull kirke bygget etter 

1850, og er ikke vedtaksfredet slik det står i kap. 2.4 eller i «listeført i SEFRAK» slik det står i kap. 

2.3.   

 

Angående tematisk avgrensing 

Det har i planprosessen vært diskusjon rundt at tema for kulturminneplanen avgrenses til 

kulturminner fra gruvedriftsperioden, og ikke omfatter kulturminner knyttet til tidligere historie og 

samisk kultur.  

I planforslaget vises det til at også kulturminner fra steinalder, samiske kulturminner og 

kulturminner fra gårdsdriften er svært viktige for områdets identitet og kulturhistorie, og det inngår 

at «det anbefales at slike kulturminner utredes gjennom en egen kulturminneplan for området – der 

området også sees i sammenheng med tilgrensende områder på svensk side». 

Et bedre alternativ er etter vår vurdering å ikke se på foreliggende kommunedelplan som en 

«endelig» plan, men heller som en plan som kan videreutvikles etter hvert. En kulturminneplan bør 

ikke være statisk, og for Sulitjelma-området er det erkjent et behov for utvidelse av tema i planen. 

En rullering/komplettering av kulturminneplanen kan med fordel inngå som et tiltak i 

handlingsdelen. 

 

Øvrige merknader 

Når det gjelder geografisk avgrensning, savner vi et kart over det helhetlige planområdet. Det bør 

gå tydelig frem hvilket område som er vurdert og omfattes av planen. 

For flere av områdene som foreslås avsatt med hensynssonene inngår det i forslag til tiltak at 

bygningene i området bør tilstandsvurderes, og at «tilstandsvurderingen bør avklare om enkelte 

bygninger bør saneres/ombygges til annen bruk». Vi vil sterkt understreke at tilstandsvurderingen 

fylkeskommunen er i gang med å gjennomføre først og fremst skal danne grunnlag for 

istandsetting, slik at de kulturhistoriske verdiene kan videreføres. Objektene er valgt ut nettopp på 

bakgrunn av at de vurderes til å ha en kulturhistorisk verdi. Det er mulig at kunnskapen man får 

gjennom utarbeidelsen av kulturminneplanen kan gi et grunnlag også for å vurdere sanering av 

bygg, men dette bør etter vår vurdering ikke være en hovedproblemstilling i en kulturminneplan. 

 

Flere tiltak i handlingsdelen involverer Nordland fylkeskommune. Dette omfatter bl.a. en  

finansieringsordning. Vi vil presisere at dette ikke er avklart på forhånd, og at fylkeskommunen 

ikke har avsatt midler til dette i våre budsjetter. Eventuelle tilskudd/bistand fra Nordland 

fylkeskommune må avklares senere.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Kari Torp Larsen 

       kulturminnerådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
 

 
 



Fra: Kathrine Moan Larsen 
Sendt: mandag 14. mai 2018 22.31 
Til: Rune Reisænen 
Kopi: katmola@outlook.com; Tove Wensell; Kjetil Sørbotten 
Emne: Kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma 
 

 

Hei Rune 

Iom at jeg ikke kan delta på møtet den 16/5 sender jeg noen innspill /spørsmål til planen.  

 

 

Innspill til utkast Kulturminneplan for kulturminner i Sulitjelma 

 

Det er kommet endel innspill / spørsmål til meg etterhvert i 

forbindelse med forslag til Kulturminneplanen som jeg spiller inn. 

Det er i tillegg viktig med involvering av samfunnet og kanskje et 

oppfølgingsmøte - folkemøte underveis.  
 

- oppbyggingen av planen kan virke noe uoversiktlig og det 

stilles spørsmål med hva  som blir utredet og ikke. Henviser til det 

som står i kap 4 av tiltak sammenlignet med Handlingsplanen. Er det 

slik at det er det som står i Handlingsplanen som blir  iverksatt 

som tiltak. Isåfall er det endel avvik ift kap 4 og som bør være med i 

kap. 5.  
 

- Samiske kulturminner som evt har direkte tilknytning til 

gruvedriften bør tas med i planen. Samen Mons Petter som fant den 

første malmklumpen. Gjelder også dersom det var gårdbrukere som 

hadde direkte tilknytning til gruvedriften. Dette  har betydning 

for historien om samfunnet i "gruvedriftepoken".  
  

Reinhagen  

hadde direkte tilknytning til gruvedriften ift tvangsflytting av gården 

og etablering av hus for arbeidere tidlig på 1900 -tallet. Gården er 

fredet. Det nederste huset er fra tidlig 1900-tall, tømmerhus som ble 

flyttet fra Kåfjord som så mange andre hus. Reinhagen bør tas med i 



Kulturminneplanen og vurderes som et kulturminneområde /hus. 

Jernbanetrasèen med steinmurene må også tas vare på ( (se bilde).  

 Ved Reinhagen står det fremdeles en varekasse (uvisst årstall), 

der arbeiderne kunne ringe å bestille varer fra Koop som ble 

levert i varekassen.  

 Bør settes opp infoskilt. 
 

 Jfr. Punkt 2.4.2 " Enkelte samiske kulturminner befinner seg i 

nærheten av fysiske spor fra gruvedriften,eks er "Lappgrava" ved 

den gamle gruvebyen fra Jakobsbakken til Fagerli, reingjerde over 

Hankabakken gruve og Reinhagen, like ved industriområdet i 

Fagerli ".  

Jfr. Pkt 2.5.1 " ...klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur 

og gårdsdriften i området...".  

Burde ikke disse vurderingene /kulturminner komme inn under 

delemne 4.arbeidersamfunnet samt infotavler med historien.  
 

 Besøksgruva - svært stor betydning for formidling av 

gruvehistorien  
  

Transport 

 steinmurer og brukar langs jernbanetrasè bør ryddes for busker 

/mose slik at de fremkommer mer synlig fra Finneid til Fagerli. 

Spesielt Hellarmo - Sjønstå , samt steinmurer langs veien til 

Sulis. Veitrasèen som er fredet til Sulis, bør settes opp infoskilt 

med jernbanehistorien. 
 

Furuhaugen. Det var et eget samfunn ifm gruvedriften med egen 

skole.  

- rydde tufter, vedlikeholde /fornye infotavler. 
 

Charlotta 

- fundament for linbanen fra Sagmo - Charlotta. Et ute i 

Langvatnet på Storbukkskjæret der fyrlykten står. Det andre på land. 



Fyrlykta burde flyttes tilbake til Hjemgamstraumen, der den hører 

hjemme. Det burde heller reises linbanemaster m/kibber på 

eksisterende fundamenter over Langvatnet som et landemerke på 

gruvedriften og den verdifulle historien. 

- Folkebadet - relevant ift arbeidersamfunnet ? Bygning 

SEFRAK -registrert ? 

- Sulitjelma kooperative forening ble stiftet i 1908. 

Coopbutikken ble etablert i 1913  etter at arbeiderne tvang det 

gjennom. Butikken ble først etablert på Finneid. Bakeriet og bygget 

på siden, kan være en viktig del av samfunnshistorien og 

kulturminner under gruvedriften ? Var vel verket som opprettet både 

butikk og bakeri. I butikken står ennå heisen der varene ble heiset 

opp etter at toget lastet av  (jernbane/sidespor til butikken) 

- Koopvillaen - rivingsvedtak i Fauske Kommune. Bygget må  

 enten settes i stand eller rives. Eies av Fauske kommune. 

Samme gjelder fjøsen i Grønli og hus Sandneshaugen.  
 

Folkets hus (samfunnshuset) 

- salen /kinosalen har stor verdi som kulturminne, bør 

vedlikeholdes og holdes i gammel stil. Stor betydning for kulturlivet 

før og nå.  
 

Veier og stier  

som forbinder gruveområdene må vedlikeholdes og settes opp 

infotavler med historie. Det burde også vært laget et stikart over 

disse veiene og navnsatt. Disse har stor verdi for samfunnet og 

historien. 
 

 

Finneid  

Finneid som hadde en sentral posisjon i gruvedriften bør tas vare på 

noen kulturminner og etablere infotavle (bilder/historie). 
 

 



Fagerli 

- Arbeiderboliger og direktørbolig som er viktige kulturminner 

 

Sandnes 

- Råmalmsiloene er et landemerke for gruvedriften og må 

vedlikeholdes /bevares 

- Elmore-bygget bør bevares som en del av verkets Elmore-

anlegg fra 1909 som  er VERDENS største gjennom tidene. 

Vedlikeholdes, infotavle. 

- på industriområdet er ennå svingskiven synlig for å snu lokene 

(ring) 

- Arbeiderboliger 

 

 

Furulund 

- kaianlegg bør settes i stand og bevares som kulturminne 

samt           infotavle fra togstasjonen og kaia. 

- kvartsbrudd og "kvartsveien" på andre siden av Langvatnet -  

  smelteverket 

- Politihuset m/et par fengselceller 

- Telegrafstasjonen 

- Doktorgården 

- Minneparken, er den parken som er over lekeparken der det er 

laget minnesmerke over de 104 arbeiderne som døde i gruveulykker. 

I tillegg er det en park vis à vis storkontoret med minnestøtter.  

- Er Villa Skaugum og arbeiderboligene på Verkstedhaugen tatt 

med ? Kan se ut som disse husene er utenfor hensynsonen i Furulund 

? I såfall bør hensynsonen utvides.  
 

Qualekummen - badekumme bør bevares og settes istand som et 

viktig kulturminne fra 1900- tallet. Her var det også 

treningsapparater som fremdeles står. Sti vedlikeholdes og Infotavle 

vedlikeholdes /etableres.  
 



Glastunes 

- bør settes opp historisk infotavle  
 

 

Den gamle kirkegården bør vernes.  
 

Skihytta (1934) - viktig kulturminne fra gruvedriftepoken med den 

store aktiviteten i mange idrettsgrener, spesielt innenfor turn, tennis, 

ski, hopp, skyting, svømming, alpint mv. Hytta har også gamle 

erverdige bilder fra tidlig 1900-tall i hytta som er viktige 

kulturminner samt premier. Dette bør tas med i denne planen som et 

viktig kulturminne under deltema 4 - Arbeidersamfunnet. Idretten 

må absolutt få en del av plassen i Kulturminneplanen selv om det 

kan ved en senere anledning kartlegges flere kulturminner innenfor 

idrettslivet i Sulitjelma. IL Malm (stiftet 1893) har også en fane som 

et viktig kulturminne (fra 1800-tallet ?) 

 

Klasseskille og hvordan samfunnet fungerte bør komme tydelig frem 

i historien / historieskilt. Både når det gjelder bygninger, men vel så 

viktig hvordan livet i gruvebyen var for voksne og barn.  
 

Daja - torvmyrene - smeltverkhistorien - torvmaskin - kulturminne 

som bør holdes ved like - infotavle samt rydde kratt til 

kulturminnet.  
 

Given 

- kraftledning - støpejernsrør vises godt ved elva m/flere 

kulturminner. Her bør det settes opp infotavle ? 

 

 

Sjønstå 

- hele samfunnet - kulturminner  

- jernbanetrasèen bør skoges langs vannet  og alle steinmurene 

bør holdes vedlike slik at de vises. 

- infotavler - nye /vedlikeholde 



 

 

Hellarmo 

- huset ved Hellarmo - tilknytning til gruvedriften ?  
 

Arbeiderfanene - kulturminne /vern (hvordan ivaretas disse fremover 

?) 

 

 

Spesielt med de ulike hustypene og størrelser som bør fremkomme i 

Kulturminneplanen fra de største brakkene til de minste 

eneboligene.  
 

Stedsnavn og husnavn 

I gruvedriftepoken var det mange egenartede navn på jernbane/veier 

/ plasser og bygninger som mange har et forhold til og som har svært 

stor verdi for samfunnet /historien. Disse navnene bør skiltes med 

historisk info. Historielaget i Sulitjelma sitter på stor kunnskap om 

dette. 
 

Sulitjelma - Gruvebyen 

 

 

 

 

Ref 

Kathrine Moan Larsen 

 

 

Sendt fra min iPad 



Fra: bjørn rendall <bjorenda@hotmail.com> 
Sendt: tirsdag 28. mai 2019 13:08 
Til: Postmottak 
Kopi: Rune Reisænen; Asbjørn Lind; Ketil Hugaas 
Emne: Ønske om kulturminneplan for Fauske kommune - bidrag fra Fauske 

Slektshistorielag 
 

Jeg viser til samtale med Enhetsleder Plan og Utvikling Rune Reisænen idag. 
 
Vi er gjort kjent med det pågående arbeidet vedrørende kulturminneplanen avgrenset til 
gruvedrift og gruvesamfunnet i Sulitjelma.  Vi er også gjort kjent med at dette er 
planambisjonene på kulturminneplan så langt. 
 
Fauske Slektshistorielag har en meget variert virksomhet innenfor å hente frem og ta vare 
på vårt historiske minne i kommunen. Vår virksomhet strekker seg tilbake fra oldtidsepoken 
frem til etterkrigstiden.  Vi søker å dokumentere vår lokale historie for å begeistre og til å 
styrke vår identitet samt anspore til videre forskning og undersøkelser. Bokutgivelsene våre 
er en del av arbeidet.  I dette store spennet av virksomhet kommer vi bort i materielle og 
ikke-materielle funn som vi mener er av verdi og ikke må gå tapt.  For at dette skal skje 
mener vi at en god plan  gir en nødvendig bevissthet om hva som må beskyttes og at dette 
er kulturminneplanens funksjon. 
 
Fauske Slektshistorielag har i styremøte besluttet å be Fauske kommune foranledige at en 
kulturplan for hele kommunen blir laget og vi ønsker selv å bidra til at så skjer. Vi har derfor 
to personer som gjerne kunne ønske å delta i videre kulturminneplanarbeid.  Dette er: 
Bjørn Rendall                 epost bjorenda@hotmail.com      T:91114495 
Asbjørn Lind                   epost asbj.lind@sbnett.no             T:41252000 
 
Vi kan forøvrig opplyse at Fauske kirke er i ferd med å utvikle en verneplan for gravminner 
og vi har to av våre medlemmer også med der.  Vi antar at planarbeidet for begge disse 
planene må synkroniseres etter hvert. 
 
 
Med hilsen 

 

Bjørn Rendall 

Leder Fauske Slektshistorielag 

 

Blålyngveien 21 

8209 Fauske 

 

M: (47) 91114495 

epost: bjorenda@hotmail.com 

mailto:bjorenda@hotmail.com
mailto:asbj.lind@sbnett.no
mailto:bjorenda@hotmail.com


 

 

 
 
   

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
 

Dato:  02.07.2018 
Vår ref:  18/01574-2 
Deres ref:   18/4346 

 

Uttalelse til høring til kommunedelplan for kulturminner i 
Sulitjelma i Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 23. mars 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma. Planen legger opp til å lage 5 
hensynssoner for kulturminner rundt utvalgte områder i Sulitjelma, samt anbefale flere 
kulturminner og miljøer fredet gjennom Kulturminneloven. 
 
 
Uttalelse fra DMF 
 
Hensynssoner for kulturminner 
 
Hensynssone Sjønstå 
Store deler av foreslått hensynssone ligger over en forekomst av sand og grus med 
lokal betydning. Da dette området allerede er bebygd, er det lite aktuelt å drive ut 
ressursen. DMF har derfor ingen merknader til foreslått hensynssone.  
 
Hensynssonene Furulund og Glastunes 
Hensynssonene ligger i utkanten på Sulitjelma Prospekt, et område med interessante 
mineralressurser. I prospektet finnes områder med forekomster av basemetaller og 
det er gitt bergrettigheter/undersøkelsesretter og utvinningsretter vedrørende dette. 
DMF anbefaler at bestemmelsene til hensynssonene ikke utelukker muligheten for 
undersøkelser etter mineralske ressurser. Bebygde områder som også har 
kulturminneverdi er lite aktuelle for utvinning, men undersøkelser innenfor 
hensynssonen kan bidra til kartlegging av forekomsten utenfor hensynssonen.  
Ovenfor hensynssonene er det registrert flere gruver med mange gruveåpninger i 
områdene rundt. DMF anbefaler å vurdere sikkerheten med tanke på disse 
gruveåpningene. 
 
 
Hensynssone Fagerli 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 



 

 

DMF kan ikke se at hensynssonen berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og har dermed ingen merknader. 
 
Hensynssone Jakobsbakken 
Hensynssonen ligger innenfor Sulitjelma Prospekt, et område med interessante 
mineralressurser. I prospektet finnes områder med forekomster av basemetaller og 
det er gitt bergrettigheter/undersøkelsesretter og utvinningsretter vedrørende dette. 
Hensynssonens nordlige del berører område for tildelte bergrettigheter. Deler av 
hensynssonen i vest overlapper områder med registrerte forekomster av basemetaller. 
DMF anbefaler at bestemmelsene ikke utelukker muligheten for undersøkelser etter 
mineralske ressurser, da undersøkelser innenfor hensynssonen kan bidra til kartlegging 
av forekomsten utenfor hensynssonen. DMF anbefaler å undersøke området med 
tanke på sikring av gruveåpninger. DMF erfarer at det er forurenset grunn i området, 
og bestemmelsene kan ikke utformes slik at det er til hinder for eventuelle tiltak 
vedrørende dette.  
 
Kulturminner og miljøer anbefalt fredet gjennom Kulturminneloven. 
 
Kulturminne Furulund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
De foreslått fredede bygningene ligger i utkanten av hensynssonen med samme navn. 
Bebygde områder er lite aktuelle for utvinning av mineralressurser, DMF har derfor 
ingen merknader til hensynssonen. 
 
Kulturminne Fagerli 
Foreslått fredet område på Fagerli sammenfaller med hensynssone med samme navn. 
DMF kan ikke se at hensynssonen berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og har dermed ingen merknader. 
 
Kulturminne Folkets hus/Samfunnshuset 
Huset berører ingen registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter 
eller masseuttak i drift, og DMF har dermed ingen merknader. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Hilde Marie Lingstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonssjef seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
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26.06.2018

Til Fauske Kommune

Høring —  Kulturminneplan for Sulitjelma

Nordlandsmuseet vil berømme Fauske kommune for det arbeid som er gjennomført ved å lage en

kulturminneplan for Sulitjelma, Norges  største  bergverk  i  industriell tid.

Nordlandsmuseet har  i  dag to anlegg i  Sulitjelma, Sulitjelma gruvemuseum og Sulitjelma Besøksgruve.

Gjennom denne virksomheten har det blitt samlet og ordnet store mengder dokumentasjon om

Sulitjelma Aktiebolag og Sulitjelma  Gruber  AS sin driftstid. Arkiv  i  Nordland er  i  år blitt tilført

arkivmaterialer, kart og tegninger som er viktig for dokumentasjon av kulturminnet Sulitjelma.

Sulitjelma mangler grundige registreringer av de enkelte kulturminner. Vi vil anbefale at man i .

forlengelse av kulturminneplanen  starter  et dokumentasjonsprosjekt, noe som vil være et viktig

grunnlag og en ressurs for fremtidig arbeid med kulturminnene.

Med vennlig hilsen

{with QR xx
Morten Steffensen

Direktør, Nordlandsmuseet

Organisasjonsnr.: 985 413 339 — Postgiro 0539 26 73476  —  Bankgiro 4509 19  72011



Rapport fra «folkemøter» avholdt 20. mars og 9. april 2018 
Møtene ble annonsert ved oppslag på Coop,og gjennom facebook. 
Til sammen deltok 14 personer. 
 
Det er enighet om at folk vil ta vare på kulturminner ved bruk, og ikke leve i et museum. 

 En viktig side av forvaltning av kulturminner, er å øke kunnskapen om selve kulturminnene. 
Dette er ikke minst viktig for den kommunale forvaltningen, og i planarbeid.  

 Grunnleggende kunnskap om de ulike kulturminnene er også viktig for lokalsamfunnet, og 
forståelsen av fortida. Også for turistnæring og museum er dette viktig. Også imaterielle 
kulturminner spiller her en stor rolle, som foto, sagn og historier, og stedsnavn. 

 Det foreslås derfor at det blir satt i gang en kartlegging av alle kulturminner. Det foreslås at 
en slik kartlegging gjøres tematisk.  

 Det opprettes skjøtselsplaner for prioriterte kulturminner. 
 

 
Uoversiktelig plan 
Først og fremst har responsen på kulturminneplanen vært at den er uoversiktelig, og at man hadde 
ønsket en tematisk fremstilling.  
Det andre hovedtema har vært «hva er målsetningen for planen og virkemidler for bevaring». 
 
Klare planer for å bekjempe forfall 
Flere ønsket klare planer for hva man gjør med bygninger som står for fall, men også virkemidler for 
å få eiere til å ta ansvar for hus.  
 
Samiske og immaterielle kulturminner. 
Det var flere som ønsket at planen tok opp samiske kulturminner, og ikke minst gjennom å registrere 
hvordan gruvetida også omfattet og tok i bruk de samiske stedsnavnene. I tillegg kommer Reinhagen 
(slette vest for Reinhagen gård) Reinhagen er et samisk kulturminne av en melkehage. Da 
gruvedriften startet ble Fagerli-gården tvunget til å flytte fra industriområdet i Fagerli og til 
Reinhagen, der Søren Larsens fjøs står. Fjøset ble restaurert på 1980-tallet med offentlige tilskudd, 
bla fra Nordland fylke.  
 
Et tema er også alle garasjene i Sulitjelma, der det anslås at 90% er eid av folk som ikke bor på 
stedet, og at garasjene utgjør et stort utskjemme i enkelte bomiljø. Her må kanskje grunneier 
Statskog på banen. 
 
Hva bør rives og fjernes 
Det var også diskusjon på begge møtene om hva kan og bør rives? Her var det ikke enighet, men et 
flertall gikk inn for å rive Rødkontoret/Sandneskontoret, for å avdekke kissiloen som står inne i 
bygget. Det samme gjaldt hus nr. 1 Ny-Sulitjelma, eid av SOT. Dersom det eier ikke kan ivareta 
bygget, bør det fjernes. Det samme gjelder synet på bygninger som Grønlifjøset, Koopvillaen, 
Midtibrakka, Verkstedhaugen 6.  
 
Kulturminner med stor verdi lokalt 
Den eldste delen av «den nye» kirkegården ønskes fredet for inngrep. Kirkegården med alle 
gjenværende gravminner må få stå urørt, og det bør ikke kreves fjerning av gravminner før det er 
foretatt en utredning om dette. Det er enstemmighet i at kirkegårdene i Sulitjelma har stor verdi for 
lokalsamfunnets felles minne. 
 
 
 



Sulitjelma samfunnshus 
Det er også enstemmighet om at samfunnshuset må vurderes som et kulturminne med stor verdi for 
lokalsamfunnet.  
 
Råmalmsilo 
Råmalmsiloen på Sandnes blir sett på som et landemerke og et svært synlig symbol på gruvedriften. 
Forfallet må stanses. 
  
Furulund som administrasjonssentrum og  
Møtene konkluderte med at administrasjonssenteret også må omfatte «Hyttesjefens villa», 
Stasjonsmesterbolig, Telegrafstasjon, Politihuset, Doktorgården, «Firogseksti» (villa for ugifte 
ingeniører), Villa Skaugum, samt de eldste arbeiderboligene «Verkstedhaugen 4 og 11» 
 
Plysjby. 
Det er kommet en del kommentarer på begrepet «Plysbyen», og det presiseres at denne oppsto 
under 1. verdenskrig ved bygging av et villastrøk her. Her ligger kontorsjefvillaen, Raum/Allumvillaen 
(bygd for tannlege), trafikksjefvillaen, og Hansen og Ungers villa. 
Veien fra adm.sentrum i Furulund stoppet ved direksjonen/direktørvilla og ved Hansen/Ungers villa. I 
dag går veien mellom Furulund og Glastunes her, denne forbindelsen ble først bygget på 1960-tallet. 
Dette var derfor et område der befolkningen ikke var kjent med, de fleste beveget seg sjelden vest 
for Festiviteten.  
 
Sørsiden av Langvatn 
På sørsiden av Langvatn finnes flere minner fra kvartsdrift (til smeltehytta i Fagerli). Det er kaianlegg, 
«kvartsveien», og kvartsbrudd. Det finnes flere kvartsbrudd, men rett over Furulund ligger et brudd 
med opparbeidet vei, som er godt synlig fra nordsiden av vatnet. Kvartsbruddene og torvmyrene i 
Daja tilhører smelteverkshistorien. 
På sørsiden av Langvatn ligger også rester av flere hoppbakker, Odden – Tangenhammeren og 
Okshola. Ved sistnevnte står ennå dommertribunen. 
Også skytterlagets skytebane er godt synlig her, og et svært gammelt dynamittlager finnes i området. 
Veiene fra Jakobsbakken og ned til Fagerli/Granhei har hatt stor betydning frem til i dag, som 
turområde, bærplukking ol, og i de siste 30 år gjennom «Malmdilten», en turmarsj. Det ligger flere 
kulturminner ved disse veifarene, fra Jakobsbakken og ned til Fagerli. 
 
Navnene som oppsto ved byggingen av jernbanen bør skiltes.  
I Vatnbygda ved Moøyra skal det finnes spor av gruveselskapets slip, båtoppdrag og smie. Her ligger 
rester av en kispram. I tillegg er forbygningen (tredemning) etter mudring av kanalen fra 
Hjemgamstrømmen og nedover Nedrevatnet, er godt synlig ved lavvann. Også restene av kai ved 
innløpet til Finneidstrømmen finnes. Området bør befares. 
 
 
Wenche Spjelkavik og Tove Wensell 
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Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 063/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Vedlegg: 
30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306 

30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306 

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307 

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307 

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308 

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308 

30.07.2019 Fauna KF 1417309 

30.07.2019 Fauna KF 1417309 

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310 

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310 

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311 

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311 

30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312 



30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312 
 
Sammendrag: 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte ulike 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått en del kompenseringstiltak, herunder endring 
næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra.  
 
Hensikten med planarbeidet for Stormyra Fauske er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» 
og «offentlig/privat tjenesteyting» til formålet «LNFR» (Landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift). 
Reguleringsformålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Området som nå foreslås regulert i en områderegulering vurderes svært lite egnet for bygging 
med tanke på utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet 
på deponiområder i kommunen. 
 
Saksopplysninger: 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte ulike 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. I 
tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det skulle settes i gang med områderegulering av 
næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra. Det er viktig å se disse to områder i sammenheng.  
 
Iht. plan- og bygningsloven §12-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske. 
Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 103/3, 103/135, 103/4, 
103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1. 
 
Områdereguleringsplan som nå foreligger omfatter områdene som i kommunedelplan for Fauske 
sentrum 2018-2030 er avsatt til BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart stiplet 
linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal 
plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i 
området (IKEA). 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat 
tjenesteyting» til «LNFR».  Området vurderes som svært lite egnet for bygging pga utfordringer på 
geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi (vannregulering) og redusert kapasitet på 
deponiområder i kommunen. 
 
Formålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. Det er 
nærmest uberørt myrområde i hele planområdet. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en 
hensynssone for flyttlei og trekklei for reindrift.  
 



 
Figur 1: Omriss områderegulering Stormyra Fauske (Åsmyra inkl. travbanen ligger nederst til høyre) 
 
Uttalelser på planforslaget: 
Det er kommet inn 5 uttalelser fra NVE, Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Fauna 
KF. Statens vegvesen, NVE og Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslaget.  
 
Fauna KF: 
Vi har ingen innvendinger til omregulering av Stormyra fra næring til LNFR område. Området er etter 
vårt skjønn mindre egnet til næring pga områdets beskaffenhet. Mer viktig er området som korridor 
for rein trekk mellom ytre- og indre reinbeiter. Østsiden av E6 er etter vår mening ideelt område for 
framtidig industri. Området er av en slik størrelse at det kan etableres arealkrevende industri som for 
eksempel datalagring og det er gode muligheter for utvidelse av området. 
 
Vi er av den oppfatning at Fauske kommune er godt i gang med å legge til rette områder for industri. 
Søbbesva vest er delvis utbygd, resterende områder blir gjort tilgjengelig med det nye veinettet som 
er under utførelse. Søbbesva øst (fengselstomta) er regulert til offentlig bebyggelse. Området vil egne 
seg godt til industri når Søbbesva vest er ferdig utbygd.  I tillegg er ca 70 daa i Terminalveien øst 
regulert til  forretning/kontor/industri. 
 
Fylkesmannen i Nordland: 
‘’Vi viser til vårt innspill ved oppstart datert 12. april 2019, samt innsigelse og brev av 27. mai 2019 om 
mulig løsning av innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark. Innsigelsen for Åsmyra vil 
være løst dersom alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt 
bebyggelse. 
 
Hele planområdet for Stormyra er nå foreslått avsatt til LNFR-formål. Det er imidlertid i forslaget til 
bestemmelser åpnet opp for «enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgjengelighet til skog og 



mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er 
tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er 
ivaretatt. 
 
Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen endres, slik at det ikke åpnes opp for slik tilrettelegging’’. 
 
Kommentar saksbehandler: Tatt til følge. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Som beskrevet i planbeskrivelsen under konsekvensutredning, samt uttalelse fra Fauna KF, vurderes 
det at områderegulering og endring av formål fra næring til LNFR ikke har store negative 
konsekvenser for kommunen. Det er lagt opp til et stort industriareal i reguleringsplan for Åsmyra 
industripark, samt at det er store arealer avsatt for ny næringsvirksomhet på bl.a. Søbbesva. Det skal 
store investeringer til for å kunne etablere næringsbebyggelse i Stormyra, og det vurderes at det ikke 
lønner seg for dagens næringsinteresser. 
 
Denne områdereguleringen er et godt avbøtende tiltak for nye foreslåtte formål i reguleringsplan 
Åsmyra industripark. Endringene som foreslått i Stormyra vil gi kommunen mulighet til å ta vare på 
viktige hensyn som klima, reindrift og myrareal. Myr er våtmark som demper flom, renser vann, lagrer 
karbon, er viktig for biologisk mangfold og gir trekkfugler et sted å raste. Det er viktig at slike typer 
våtmark tas vare på for fremtiden. I tillegg har kommunen en nylig vedtatt klima- og energiplan hvor 
en av målene er å ivareta myrareal og redusere klimagassutslipp. Denne planen vil sikre at målene 
ivaretas gjennom fornuftig arealplanlegging. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fylkesmannen I Nordland Vardato: Varref:

11.07.2019 2019/1658

Deres dato: Deres ref:

Fauske kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 93 Hanne M. K. Hanssen, 75 5315 54

8201 Fauske

Samordnet uttalelse  -  Reguleringsplan  -  Områderegulering Stormyra -

Fauske

Det vises til kommunens oversendelse datert 27. mai 2019.

Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighettil å samordne og avskjære

innsigelser fra regionale Statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner, og Fylkesmannen har heller

ikke innsigelse. Vi gjør oppmerksom på at andre etater sender sine høringsuttalelser direkte til

kommunen.

Vi viser til vårt innspill ved oppstart datert 12. april 2019, samt innsigelse og brev av 27. mai 2019 om

mulig løsning av innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark. Innsigelsen for Åsmyra vil

være løst dersom alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt

bebyggelse.

Hele planområdet for Stormyra er nå foreslått avsatt til LNFR-formål. Det er imidlertid i forslaget til

bestemmelser åpnet opp for «enkel tilrettelegging for  flsisk  aktivitet og tilgjengelighet ti/  skog og mark,

for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er tilpasset

landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er ivaretatt».

Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen endres, slik at det ikke åpnes opp for slik tilrettelegging.

Etablering av faste skiløyper, lysløyper og turstier bør vurderes og reguleres særskilt, etter en

vurdering av bl.a. eventuelle konsekvenser for reindrifta og effekt på myr. For eksempel vil

etablering av lysløype kunne få konsekvenser i form av drenering av myr, og aktivitet knyttet opp til

tilrettelagte løyper og stier kan være problematisk for reindrifta.

Dersom Stormyra skal fungere som et kompenserende tiltak for Åsmyra-planen, må det ikke komme

fysiske tiltak i området. I hensynssonen for reindrift må det ikke komme noen tiltak som kan forringe

flyttleias funksjon, selv om det er i tråd med LNFR-formålet.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 53 15 00

fmno ost Ikesmannenno Postboks1405. Statens Hus www. Ikesmannen.no/no

Sikker melding: 8002 Bodø Moloveien 10

www. lkesmannen.no/meldin Org.nr. 974 764 687



% Side: 2/2

Vi presiserte også i vårt innspill ved oppstart betydningen av at det ikke måtte åpnes for utbygging

som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei, jf. at formålet LNFR måtte

benyttes i stedet for grønnstrukturformål.

Planforslaget vil løse innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark, forutsatt at

bestemmelsen som åpner opp for tilrettelegging tas ut.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.) Hanne M. K. Hanssen

seksjonsleder seniorrådgiver

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

Kopi til:
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan 

for Stormyra - GBnr 103/5 mfl. - Fauske kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 27.05.2019.n  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/


 
Side 2 

 

 

 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Nord kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Uttalelse - forslag til reguleringsplan for Stormyra, Fauske kommune  

Vi viser til brev, datert 27. mai 2019.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss i denne plansaken som forvalter av riksveg, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport.  

 

Saksopplysninger  

Planområdet ligger langs E6, nord av Fauske sentrum, og er kommunedelplan avsatt til næring 

og offentlig formål.  

 

Hensikten med planen er å området blir avsatt til LNFR, samt hensynsone for reindrift.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er på og 

langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all 

planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.  

 

Vår vurdering av planforslaget og konklusjon  

Vi har gått i gjennom planforslaget, og vi har ikke innspill og kommentarer til det, men 

forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill senere i prosessen.  
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Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

John Alvin Mardal       Sesselja Jonsdottir  

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

  

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



Fra: Roar Hansen 
Sendt: onsdag 10. juli 2019 10:18 
Til: Renee Normann; Rune Reisænen 
Kopi: Kristian Amundsen 
Emne: Høring - områderegulering Stormyra 
 
Som Fauske kommune sitt næringsselskapet har Fauna følgende kommentarer til saken: 
 
Vi har ingen innvendinger til omregulering av Stormyra fra næring til LNFR område. Området 
er etter vårt skjønn mindre egnet til næring pga områdets beskaffenhet. Mer viktig er 
området som korridor for rein trekk mellom ytre- og indre reinbeiter. Østsiden av E6 er etter 
vår mening ideelt område for framtidig industri. Området er av en slik størrelse at det kan 
etableres arealkrevende industri som for eksempel datalagring og det er gode muligheter for 
utvidelse av området. 
 
Vi er av den oppfatning at Fauske kommune er godt i gang med å legge til rette områder for 
industri. Søbbesva vest er delvis utbygd, resterende områder blir gjort tilgjengelig med det 
nye veinettet som er under utførelse. Søbbesva øst (fengselstomta) er regulert til offentlig 
bebyggelse. Området vil egne seg godt til industri når Søbbesva vest er ferdig utbygd.  I 
tillegg er ca 70 daa i Terminalveien øst regulert til  forretning/kontor/industri.  
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Uttalelse  ved høring og offentlig ettersyn  -  Stormyra - Fauske kommune

Saken gjelder omdisponering av områdene  BN01, BN02  og O_BOP8 som i

kommunedelplan for Fauske (2018) er satt av til næringsformål og offentlig eller privat

tjenesteyting. Nytt formål er landbruk, natur, fritidsformål og reindrift. Det er også lagt inn

en hensynssone, H520, for reindrift.

Området er dominert av myrjord. Bakgrunnen for formålsendringen er kompensasjon for

inngrep/planlagt byggevirksomhet i myrområder umiddelbart sør og øst for planområdet

(Åsmyra). Formålsendringen skal dermed ivareta viktige interesser som

myr/våtmarksareal, reindrift og klima. Fylkeskommunen ga innspill til saken i brev av 12.

april 2019.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende

uttalelse:

Forholdet til regionale interesser

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant

annet fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i F lkes lan for Nordland.

Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering annet

enn at dette er et godt avbøtende tiltak dersom Åsmyra industripark blir realisert. Vi viser

ellers til vårt innspill.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad

seksjonsleder for Plan og miljø

Håkon Renolen

rådgiver
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Planbeskrivelse og bestemmelser 
Områderegulering av Stormyra Fauske 

 

  



Planbeskrivelse 
Bakgrunn 
Iht. plan- og bygningsloven §12-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske - 
områderegulering. Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 
103/3, 103/135, 103/4, 103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.  
Endringene vil omfatte områdene som i kommunedelplan for Fauske sentrum 2018-2030 er avsatt til 
BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor. 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og 
«offentlig/privat tjenesteyting» til «LNFR». Målet er å ivareta viktige interesser som 
myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Fauske kommune utfører reguleringsarbeidet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser 
konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning. 
 

 
Figur 1: Omriss planområde Områderegulering Stormyra Fauske 

 

Planprosess 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. 
I tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det settes i gang med områderegulering av 
næringsarealet på vestsiden av E6. Det ble varslet oppstart den 1. mars 2019.  

Områdene vurderes som svært lite egnet for bygging med tanke på utfordringer på geotekniske 
forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet på deponiområder i kommunen.  

Planstatus og rammebetingelser 
Stormyra er i områdeplan for Fauske sentrum avsatt til næring og offentlig formål: BN01, BN02 og 
BOP08. Plankrav gjelder for hele området.  
 



Beskrivelse planområdet 
Det er uberørt myrområde i hele planområde. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en 
hensynssone for flyttlei og trekklei for reindrift. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som 
skal plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i 
området (IKEA). Det har ikke kommet inn nye forslag til annet arealbruk. 
 

Beskrivelse planforslaget 
Planen er foreslått endret fra næring til LNFR formål. Dette gjør at kommunen ivaretar interesser på 
landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og kompenserer for en eventuell utbygging etter vedtak av 
reguleringsplanen for området hvor travbanen ligger, Åsmyra industripark. 
 

Konsekvensutredning 
Kommunen vurderer at det ikke har noe negative konsekvenser, annet enn at det ikke tillates ny 
næringsbebyggelse i området. Dette kompenseres indirekte for med ny plan for Åsmyra 
industripark. Det er også muligheter for ny næringsvirksomhet på bl.a. Søbbesva. Det skal store 
investeringer til for å kunne etablere næringsbebyggelse i Stormyra, og det vurderes at det ikke 
lønner seg for dagens næringsinteresser. 
ROS-analyse er ikke gjennomført for området, da det ikke er planlagt bebyggelse i området. Det 
ansees derfor ikke relevant å se på risisko og sårbarhet. 
 

Innkomne innspill 
Det er kommet inn 13 innspill i oppstartsfasen. Disse vurderes i tabellen under. 

Nr.  Innspill 
 

Vurdering 

1 Dagfinn Strønstad 
På vegne av eierne av eiendommen, gnr 103 bnr 3, gnr 103 bnr 4 og gnr 103 bnr 
135, som alle er omfattet av nevnte planarbeid, fremmes innsigelser mot at det 
igangsettes planarbeid for Stormyra. 
Arealet ble nylig regulert til Næringsbebyggelse og offentlig/privat 
tjenesteyting. For eierne innebærer dette en vesentlig bedre utnyttelse enn 
areal regulert til LNFR. En slik omregulering innebærer derfor et 
betydelig økonomisk tap for eierne, som disse vil kunne kreve erstattet etter 
plan og bygningslovens § 15-3.  
Et vedtak om omregulering vil måtte påregnes å bli påklaget. 
 

 

2 Alf Ottar Olsen 
«En slik omregulering i et så sentrumsnært område virker lite 
fremtidsrettet. For grunneierne vil det medføre en betydelig 
verdiforringelse. Reindrift?» 
 

Tatt til orientering. 

3 Eldrerådet Fauske kommune 
Etter en orientering om områdereguleringen er Eldrerådet litt betenkt over av 
en omreguleringen fra næring til LFNR og/eller grønnstrukturformål. Eldrerådet 
ser ikke den store klima- og miljøgevinsten i dette. 
Samtidig ønsker eldrerådet å henstiller planavdelingen under videre arbeid med 
omreguleringen om at det settes av arealer/områder til å etablere gang og 
sykkelvei mot Sørfold. 
 

Gang-/sykkelveien kan 
innreguleres når det er kokrete 
planer fra Statens vegvesen om 
å bygge gang-/sykkelvei. Dette 
kan da tas inn i egen 
detaljregulering. 

4 Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen er positiv til at byggeområdene på Stormyra tilbakeføres til 
LNFR-formål. For å sikre reindrifts-, klima- og miljøinteresser i området, er det 
viktig at det er LNFR-formålet (pbl § 12-5 nr. 5) som benyttes og ikke 

Tatt til etterrettning. 



grønnstrukturformål (pbl § 12-5 nr. 3). Dette fordi sistnevnte åpner for 
utbygging som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei. 
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til Åsmyra planen for å sikre at avbøtende 
tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner, 
gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til LNFR-formål, 
sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei. Innsigelsen kan 
imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplan for Åsmyra 
industripark, slik at dette omfatter planområdet for Stormyra. Det bes 
kommunen om å se de to reguleringene i sammenheng, og at innsigelsen til 
Åsmyra industripark blir tatt med i det videre arbeidet med 
områdereguleringen. 
 

5 Indre Salten Energi (netteier) 
ISE Nett har ikke etablert infrastruktur i dette området, og ønsker å bli tatt med 
på/orientert om videre planlegging angående strømforsyning inn i dette 
området. Det er viktig og få kartlagt hvilket fremtidig effektbehov som skal ligge 
til grunn for fremtidige utredninger. 
 

Det er ikke tatt inn formål som 
krever ny infrastruktur i 
området.  

6 Jens-Morten Kristiansen 
På et initiativ og tidspunkt som for oss er ukjent, er deler blitt omregulert til 
«næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting». Vi ser ingen grunn til 
på nytt å bruke kommunens tid å ressurser på omregulering tilbake til slik det 
var. Vi har selvfølgelig et håp om en gang i fremtiden å kunne omsette arealet, 
eller ev. utvikle det selv, til nytte for Fauskes ekspansjon. Slik bl.a vår familie 
tidligere har gjort i store deler av Fauske sentrum. Inntil da vil selvfølgelig 
området være tilgjengelig for reinens trekkruter og den daglige CO2 fangst, 
uavhengig hva det betegnes som. 
 

Dersom det blir aktuelt med 
næringsutvikling i området, er 
det mulig å sette i gang med 
reguleringsplanarbeid. 
Formålene som er planlagt i 
gjeldende planområde har også 
plankrav. Det som er forskjellen 
er at det blir krav om 
konsekvensutredning når det 
foreligger et konkret 
planforslag med nye 
utbyggingsformål. Dette sikrer 
at næringsutvikling eller annen 
bebyggelse i området blir gjort 
med helhetlig vurdering av 
konsekvensene for miljø og 
samfunn i fremtiden. 

7 Universitetsmuseet Tromsø (marinarkeologi) 
Vi vurdere sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under 
vann som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget. 
 

Tatt til orientering. 

8 Nordland Fylkeskommune 
Vi ber om at det tas hensyn til Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3. Naturressurser, 
kulturminner og landskap som bl.a. sier:  
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer.  
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
 
Generelt: 
 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. 
 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i 

plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes 
aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan 
offentlige beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

Tatt til etterretning. 
 



 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en 
arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet. 

 Ingen kulturminnefaglige merknader 
9 NVE 

Ingen vesentlige merknader 
Tatt til orientering 

10 Odd Kristiansen 
Stilte følgende spørsmål: 

- Hva er årsaken til omregulering 
- Hvem er forslagsstiller 
- Hvorfor egner området seg for LNFR-formål 
- Om det tas hensyn til verdiforringelse det medfører for grunneierne.  

Bemerker at en slik regulering betyr at eiendommene ikke lenger kan 
disponeres av eier. 

Spørsmål er besvart i eget brev 
til Kristiansen. 
Verdien av områdene og 
konsekvenser er vurdert i det 
videre planarbeidet og det er 
bedt om innspill fra alle direkte 
berørte for å gjøre en god 
vurdering av fordeler og 
ulemper. 

11 Sametinget 
Minner om å ta inn en standard reguleringsbestemmelse om kulturminner og 
aktsomhetsplikten. 
 

Tatt til etterretning 

12 Statens Vegvesen 
Ingen vesentlige merknader 
 

Tatt til orientering 

13 Terje Hanssen 
Protesterer mot igangsetting av planarbeidet. Begrunnes med følgende: 

- Området ligger tett opp til dagens næringsområde og vil være en 
naturlig forlengelse av dagens næring når Fauske skal utvides til et 
større sted. 

 
- Kommunen har selv ansett dette for et fornuftig sted å etablere eget 

«Blålysbygg», noe som bevitner at arealet er egnet for næring. 
 
 

 
- Kommunen har tidligere selv omregulert området til 

næringsbebyggelse - uten å kontakte oss. En videre omregulering er 
ikke ønskelig. 

- En omlegging av E6 utenfor sentrum er (nær) forestående. Nevnte 
område vil da være samfunnsmessig egnet for næringsutvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Å regulere et areal opp mot trafikkert vei som E6 kan umulig være i 
reindriftsnæringen interesse. En argumentasjon om omregulering for å 
oppnå krav til LNFR virker meget svak. 

 
 
 
 

- Uavhengig av formell regulering vil området fortsatt bidra til LNFR frem 
til annet blir aktuelt. 

 

 
 
- Området som er avsatt til 
næringsformål vurderes å være 
tilstrekkelig for utviklingen 
fremover. 
- Det er gjort en vurdering 
basert på datidens kunnskap, 
og området har vist seg til å 
være uegnet for bygging av 
blålysbygg. 
Det er gjort en regulering i 
forbindelse med 
kommuneplanens arealdel. 
- Det er foreløpig ingen 
søknader som viser at det er 
behov for økt næringsareal i 
området. Det vil ta lang tid før 
eventuelle endringer av E6-
trase gjennomføres. En ny 
helhetlig vurdering av 
næringsareal kan gjøres 
samtidig er kort etter med 
konsekvensutredning for 
samfunn og miljø. 
- Det er har vært diskutert med 
reindriftnæringen og 
Fylkesmannen, og det er 
kommet frem at 
reindriftsnæringen har 
interesse her. Dette er også 
kartlagt tidligere. 
- Det vurderes at en 
omregulering til LNFR ikke vil 
være til ulempe. Dersom en 



 
 
 
 
 
 
 

- En omregulering vil medføre at arealet får en vesentlig mindre verdi, 
noe som vil utløse et erstatningskrav fra grunneierne. 

 

helhetlig vurdering av behov for 
næringsareal er aktuelt i dette 
området, vil det være mulig å 
regulere området til 
næringsformål, med helhetlig 
utredning av konsekvenser for 
samfunn og miljø. 
- Tatt til orientering. 

 
 

Avsluttende kommentar 
Det vises til uttalelse fra fylkeskommunen, som beskriver den generelle vurderingen om saken på en 
god måte: 
«kommunen her har funnet en god løsning på avbøtende tiltak dersom Åsmyra industripark, som 
ligger rett øst for planområdet, blir realisert. Det reduserer ikke direkte miljøvirkningen av inngrep i 
myrområdene på Åsmyra, men sikrer at ikke enda større arealer utsettes for inngrep som vil øke 
utslippet av CO2.»  
I arealpolitikken og –planleggingen bør man se på helhetlig behov for, og konsekvenser av nye tiltak. 
Stormyra er urørt myr/våtmarksområde som har stør verdi for kommunens samfunn og miljø, både 
på hydrologisk, geologisk, biologisk, klima og reindriftsmessige grunnlag. Området, samt andre 
myrområder bør ivaretas så lenge det ikke er gjort en grundig vurdering av eventuell behov for 
næringsareal (eller andre formål) i kommunen. Hovedmotivasjonen for områdereguleringen er å 
gjennomføre avbøtende tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Åsmyra industripark. Dersom 
Åsmyra skal vedtas, vil omregulering av Stormyra til LNFR-formål være et første steg for å komme i 
mål. 
 
Når det igangsettes med ny regulering av Fauske sentrum kan denne planen tas inn som del av 
sentrumsplanen.  



Bestemmelser 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Områderegulering for Stormyra med plan-ID 
2019002, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av områderegulering for Fauske Sentrum, ID 2015006, vedtatt 
22.03.2018. 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
Formålet med planen er å legge til rette for Landbruk, friluftsliv, natur og reindrift. 
Området reguleres til følgende formål: 

- Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift (PBL § 11-7 nr 5) 
- Hensynssone med angitte særlige hensyn, reindrift (PBL § 11-8 c) 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
Kulturminner og aktsomhetsplikten  
Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 
som viser eldre aktivitet i ommder, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forursetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 
 
Kvikkleirefare  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. 
Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en vurdering av 
kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 

§ 4 Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR)   
Området avsatt til LNFR regnes som våtmarksområde og har særlige kvaliteter og verdi som natur- 
og landskapsområde. 
 
Retningslinjer 
Innenfor områder merket LNFR tillates ikke andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. 
Områdene merket som LNFR gjelder også viktige friluftsområder og markaområder med særlige 
kvaliteter og verdi som frilufts- og/eller naturområder. 
 

§ 5 Hensynssone med angitte særlige hensyn, reindrift (H520) 
Hensynssone H520_1 og -2 viser viktige flyttleier for rein som må tas hensyn til. Det vises her til 
Reindriftsloven § 22 hvor flyttleier har et særskilt vern. Hensynssonene kan ikke tolkes som 
uttømmende for områder med verdi for reindriften. Ved tiltak innenfor reinbeitedistriktene bør 
hensynet til reindrift alltid vurderes slik at reindriftens interesser ivaretas på best mulig måte. 
 
Retningslinje: 



Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til skade eller medføre forstyrrelser for reindriftsnæringen. Tiltak som hindrer bruk av 
flyttleier tillates ikke. Inngrep i reindriftsområder som kan være til hinder eller medføre ulempe for 
reindriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene. 
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Sluttbehandling detaljregulering for Åsmyra industripark 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 064/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Vedlegg: 
30.07.2019 Planbeskrivelse 1417339 

30.07.2019 Planbeskrivelse 1417339 

30.07.2019 Vedlegg 1 Plankart 1417340 

30.07.2019 Vedlegg 1 Plankart 1417340 

31.07.2019 Vedlegg 2 Planbestemmelser_rev300719 1417361 

31.07.2019 Vedlegg 2 Planbestemmelser_rev300719 1417361 

30.07.2019 Vedlegg 3 ROS-analyse 1417341 

30.07.2019 Vedlegg 3 ROS-analyse 1417341 

30.07.2019 Vedlegg 4 Illustrasjonsplan 1417332 

30.07.2019 Vedlegg 4 Illustrasjonsplan 1417332 

30.07.2019 Vedlegg 5 Overordnet VA-plan 1417333 

30.07.2019 Vedlegg 5 Overordnet VA-plan 1417333 

31.07.2019 Vedlegg 6 VA-notat 1417362 



31.07.2019 Vedlegg 6 VA-notat 1417362 

30.07.2019 Vedlegg 7 CO2-utredning 1417335 

30.07.2019 Vedlegg 7 CO2-utredning 1417335 

30.07.2019 Vedlegg 8 Forurensningsnotat 1417336 

30.07.2019 Vedlegg 8 Forurensningsnotat 1417336 

30.07.2019 Vedlegg 9 Referat fra oppstartsmøte 1417337 

30.07.2019 Vedlegg 9 Referat fra oppstartsmøte 1417337 

30.07.2019 Vedlegg 10 Innkomne innspill oppstart 1417338 

30.07.2019 Vedlegg 10 Innkomne innspill oppstart 1417338 

30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse med innsigelse 1417325 

30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse med innsigelse 1417325 

30.07.2019 Innspill - UIT - uttalelse ang kulturminner under vann 1417329 

30.07.2019 Innspill - UIT - uttalelse ang kulturminner under vann 1417329 

30.07.2019 Innspill - Bane NOR SF 1417330 

30.07.2019 Innspill - Bane NOR SF 1417330 

30.07.2019 Innspill - Fylkesmannen i Nordland - mulig løsning for innsigelse 1417331 

30.07.2019 Innspill - Fylkesmannen i Nordland - mulig løsning for innsigelse 1417331 

30.07.2019 Innspill - Statens vegvesen 1417328 

30.07.2019 Innspill - Statens vegvesen 1417328 

30.07.2019 Innspill - Nordland fylkeskommune 1417326 

30.07.2019 Innspill - Nordland fylkeskommune 1417326 

30.07.2019 Møtereferat 15.05.2019 1417327 

30.07.2019 Møtereferat 15.05.2019 1417327 

30.07.2019 Innspill - Fylkesmannen - uttalelse etter begrenset høring 1417323 

30.07.2019 Innspill - Fylkesmannen - uttalelse etter begrenset høring 1417323 

30.07.2019 Statens vegvesen - uttalelse etter begrenset høring 1417324 

30.07.2019 Statens vegvesen - uttalelse etter begrenset høring 1417324 
 
Saksopplysninger: 
Åsmyra Industripark AS med prosjektleder Lasse Bang har i høsten 2018 foreslått å endre 
reguleringsplan Krokdalsmyra travbane. Ny reguleringsplan foreslår formål som tilrettelegger for 
etablering av datalagringssenter, samt annen industri. Området Krokdalsmyra travbane ligger nord for 
Fauske sentrum og ble regulert i 1996 med som formål å etablere campingplass, næring/forretning, 
parkering og anlegg for idrett/sport (travsport). Det har vist seg i ettertid at området ikke lenger er 
aktuelt for bruk til formålene travsport og campingplass. Eiendommene som er inkludert i planområdet 
eies av Statens Vegvesen, Fauske kommunen og en ukjent grunneier. Avklaring av ukjente grunneiere 
pågår mens planarbeidet pågår. 
 



 
Figur 1: en enkel omriss av planområdet i flyfoto (venstre) og på basiskart (høyre) 

  
 
Varsel om oppstart av ny reguleringsplan ble meldt i høsten 2018 etter oppstartsmøte den 11.09.2018. 
Planområdet er ca. 255,5 da og grenser til Holtanveien i sørøst og bilopphuggeriet, samt E6 nordvest. 
Adkomst er planlagt fra eksisterende avkjørsel fra E6 nordvest i planområdet. I tillegg til formålene 
industri, adkomst og vegetasjonsskjerm planlegges det for en gang-/sykkelvei mot Holtanveien som 
sikrer kobling med gang-/sykkelnettverket til Fauske sentrum. 
 
Utfordringer i planen 
Innenfor området finnes både udrenert og drenert myr med krattskog og annen vegetasjon. 
Grunnundersøkelser og tidligere funn viser at arealet har dårlige grunnforhold som begrenser 
bebyggelsens høyde. I tillegg er det utfordringer med store mengder myrmasse som må tas ut av 
området før tiltak kan igangsettes. Dette vil medføre konsekvenser både i forhold til klimagassutslipp, 
deponi og vannhusholdningen (hydrologi) i og utenfor området. I oppstartsmøte med forslagsstiller er 
det vurdert at det er behov for konsekvensutredning av planens virkning med tanke på 
overvannshåndtering, avløp, geotekniske forhold, forurensning, samt klimagassutslipp. Utfordringene 
beskrives kortfattet: 
 
Geoteknisk vurdering 



Store deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs 
eksisterende E6 og litt lengre sør for planområdet. I geoteknisk vurdering er det påvist sensitiv/kvikkleire 
innenfor planområdet, men i mange punkt er det 15-20 meter med ikke-kvikk leire øverst. Området er 
dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga. bløt leire og stor dybde til 
fjellet (75 m). Ferdig opparbeidet tomt er kun egnet til lette bygg med maks. 2-3 etasjer. Dette er 
hensyntatt i planens bestemmelser. 
 
Forurensing 
Området består for det meste av både urørt og drenert myrareal. Travbanen ligger på oppfylte masser. 
På østsiden av travbanen er det lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting som muligens 
inneholder forurenset masse. Dette er imidlertid ikke undersøkt. På grunn av det gamle avfallsdeponiet 
Dompen og bilopphuggeriet som ligger nordvest for området er det grunn til å tro at det er forurensning 
innenfor planområdet. Det er vist hensyn til dette ved å ikke legge industriformål i direkte nærhet av 
disse områdene. Dersom det likevel er forurensede masser innenfor planområdet, vil det vise seg ved 
ytterlige prøver som er krevd før igangsetting av bygge- og anleggsvirksomhet. Plan for masseutskiftning 
inkluderer prøvetaking og håndtering av forurensede og rene masser. 
 
VA-vurdering (herunder overvann) 
Inntil videre er det ukjent hvordan bebyggelse plasseres innenfor området og det vil dermed være 
vanskelig å stille en prognose på hvordan fremtidens tiltak vil påvirke bekkene som renner ut i havet via 
Fauske. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat (se vedlegg). 
Oppsummeringen i planbeskrivelse nevner at spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper 
drensvann fra det gamle avfallsdeponiet Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og 
pumpestasjon kan måtte oppgraderes, avhengig av avløpsmengden. Det er viktig at det i 
prosjekteringsfasen gjøres en grundig vurdering av hvor mye avløpsvann forventes etter ferdigstilling av 
bygninger på industriområdet. Det er derfor tatt inn en bestemmelse som krever at VA-plan skal 
godkjennes av kommunen og NVE, før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Håndtering av myr, klimagassutslipp og alternativer 
CO2-regnskapet på uttak av myrmasse er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier og estimatet 
fører med seg en betydelig usikkerhet. Imidlertid er det grunn til å se på dette som en stor utfordring. 
Dersom det tas ut myr i området vil utgraving og deponering av myra føre til utslipp på ca 70.500 tonn 
CO2. Dette tilsvarer 8200 nordmenn i ett år. I tillegg er det store myrarealer som medfører store 
mengder med myrmasse som må deponeres et sted. Dette vil gi utfordringer i fremtiden med tanke på 
utilstrekkelig deponiareal. 
 
Det vises her til at det vil bli vanskelig å nå målene som er satt i energi- og klimaplanen for Fauske 
kommune som nå også ligger frem til politisk vedtak. Det gir gode grunner til å vurdere 
kompenserende/avbøtende tiltak. Det foreslås derfor grønne tak dersom det lar seg gjøre, samt å sette 
som mål å restaurere (drenert) myrareal på eiendommer i direkte nærhet av området. Dette tiltaket vil 
redusere nedbryting av utgravde masser, samt stanse ytterlig nedbryting av eksisterende 
grøfter/drenert myr utenfor planområdet. Dette gir dobbel effekt og kan føre til et negativt 
klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og hindrer allerede drenert myr fra ytterlig 
nedbrytning. 
 
I tillegg til restaurering av myr ble det planprosessen foreslått at det settes i gang med omregulering av 
næringsarealet på vestsiden av E6. Områdene BN01, BN02 og BOP08 er svært lite egnet for bygging med 
tanke på utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet på 
deponiområder i kommunen. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal plasseres på 
Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i å stadfeste her (IKEA). 
Områderegulering for Stormyra har nå vært ute til høring og offentligettersyn og saken ligger frem til 
endelig vedtak. 



 
Høringsuttalelser 
Det er kommet inn 5 uttalelser i høringsfasen. Statens vegvesen og Universitetsmuseet 
(kulturminnemyndighet) har ingen vesentlige merknader til planforslaget. Fylkesmannen kom med 
innsigelse til planen. Det har i etterkant av høringen vært møter med reindriftsnæringen og samtaler 
med Fylkesmannen for å løse utfordringer med myrareal og reindriftsinteresser i og utafor planområdet. 
Disse beskrives også nedenfor: 
  
BaneNOR: 
«Planområdet er lokalisert på en myr, og utbygging vil føre til drenering av myra og endret 
avrenningsmønster. Endret overflateavrenning mot jernbanen eller jernbanens dreneringssystemer kan 
medføre skader på jernbaneinfrastrukturen. Det er derfor viktig at det sikres at tiltaket ikke fører til at 
det tilføres økt overvann mot jernbanens anlegg. Planen beskriver håndtering av overvann, og 
bestemmelsene angir at valgt løsning ikke skal øke belastningen på dagens overvannsnett nedstrøms 
planområdet. Vi anser derfor hensynet til jernbanens anlegg og dreneringssystemer som ivaretatt, og 
har ingen ytterligere merknader til planforslaget.» 
 
Nordland fylkeskommune: 
«Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går 
fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Fylkeskommunen 
vil likevel bemerke følgende: 

· Saken er lagt ut til offentlig høring som detaljregulering. Plankartet sier imidlertid svært lite 
om hvordan området skal utformes, hvilke bygninger som tenkes plassert hvor, 
parkeringsarealer, veier, osv. Slik sett framstår planen mer som en områderegulering. Vi er 
innforstått med at svært lite er avklart i retning av fysisk utforming for området, men vil 
framheve at det er utfordrende og se konsekvensene av tiltaket i et regionalt perspektiv. I det 
videre arbeidet blir det viktig med gode prosesser rundt byggesak i kommunen for å følge opp 
planens intensjoner. 

· Planområdet består nesten utelukkende av myrjord med en gjennomsnittlig dybde på 1,25 
meter. Fysiske inngrep i myrjord, som f.eks. gravearbeider, vil føre til økte utslipp av 
karbondioksid og lystgass mens utslippet av metan reduseres. I planbeskrivelsen og i 
planbestemmelsene pkt. 7.5.1 vises det til at oppgravd myrmasse fra planområdet kan brukes 
til restaurering av myrer i nærområdet og slik redusere det totale utslippet av klimagasser. I 
samme punkt i bestemmelsene stilles det krav om at plan for masseskifting skal inngå i en evt. 
byggesøknad. Vi ber kommunen følge opp dette punktet når anleggsarbeidet en gang tar til. 
Om kravet skal ha noen mening, må det foreligge et reelt behov for restaurering av myrer i 
nærområdet. Det må da også inngå en vurdering av hvordan en slik restaurering (bl.a. 
gjenfylling av grøfter og kanaler), kan utføres uten å påføre miljøet store skader av transport, 
mv. 

· Vannforskriftens § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet 
ifølge plan- og bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. 

· Som planbeskrivelsen peker på, så vil et datasenter av dette slaget generere en god del 
overskuddsvarme. Plasseringen av anlegget gjør det vanskelig med en rasjonell og effektiv 
utnytting av denne overskuddsvarmen. Likevel vil fylkeskommunen be kommunen følge opp 
disponering av overskuddsvarme i det videre arbeidet, der målet må være en effektiv 
utnytting av denne ressursen på eller utenfor området. 

· Fylkeskommunen er tilfreds med at sporene etter det tyske jernbaneanlegget som ligger 
innenfor planområdet, er sikret gjennom grøntstruktur og hensynssone H570. Videre er vi 
tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 



planbestemmelsene.» 

 
Fylkesmannen i Nordland: 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark i Fauske. Innsigelsen blir 
fremmet for å sikre at avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens 
intensjoner. Det gjelder tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til landbruk-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift (LNFR). Ytterligere behov for avbøtende tiltak for flyttleia må også være 
avklart, og krav om gjennomføring av aktuelle tiltak må være tatt med i reguleringsbestemmelsene. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet, se figur 2. Løsningen 
vil sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med reguleringen til 
industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med forutsigbarhet for berørte parter 
og juridisk binding av avbøtende tiltak. Det er i tillegg ønskelig med plankrav innenfor Åsmyra 
industripark for å avklare tiltakene basert på konkrete utbyggingsplaner. 
 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger. 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, viser vi til rundskriv H-2/14 «Retningslinjer for 
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling». 
 

 
Figur 2: Rød linjer viser Fylkesmannens forslag til utvidelse av planområdet for regulering av Åsmyra og 
Stormyra. Alt areal ut over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til 
LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5), i tråd med kommunens intensjoner. Dette inkluderer byggeområdene 
BN01, BN02 og BOP08 vest for E6 
 
 
Fylkesmannens vurdering og begrunnelse for innsigelse: 
Reindrift: Flyttleia som krysser Stormyra og Åsmyra er et kritisk punkt i Duokta reinbeitedistrikts flytting 



mellom østlige og vestlige deler av distriktet. Ved flytting nord for det gamle massetaket kan det oppstå 
utfordringer på grunn av høy vannføring i Farvikbekken. Området ved travbanen blir derfor ofte brukt, 
og er godt egna for å flytte med rein. Myrområdene rundt Åsmyra fungerer også som et naturlig 
oppsamlingsområde for rein som trekker ned fra Finneidfjellet. Her stopper reinen opp for å beite, og 
reineierne har mulighet til å få samlet reinen før den trekker videre vestover, hvor den blant annet kan 
trekke mot jernbanen med risiko for påkjørsler. Sammenlignet med dagens utbyggingssituasjon, vil 
etablering av industri på Åsmyra være negativt for reindriftsinteressene i området.  
Det er viktig at kommunen sikrer funksjonen til flyttleia for framtida, slik at muligheten for å flytte 
gjennom området ikke blir stengt eller forringet. Flyttleier har et særlig vern etter reindriftslovens § 22, 
og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig å være oppmerksom på 
at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset areal eller 
terrengformasjon. 
 
Myr-/klimahensyn: Planområdet i høringsforslaget består av 250 daa myr som, ifølge utredningen til 
Rambøll, i gjennomsnitt er 1,25 m dyp. Det går fram her at en drenering / utgraving av myrområdet som 
fører til en fullstendig nedbryting av myrmassene vil et utslipp som tilsvarer 70.500 tonn CO2-
ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippet fra 8200 nordmenn i ett år. Store deler av Stormyra er i 
gjeldende sentrumsplan avsatt til bebyggelse og anlegg (BN01, BN02 og BOP08). Disse utslippene vil 
komme som et tillegg til utslipp som følge av planlagt 
utbygging i reguleringsforslaget for Åsmyra.  
For å redusere det totale klimafotavtrykket savner vi at det vurderes høyere utnyttingsgrad enn 50 % 
BYA og rekkefølgekrav, for å sikre maksimal utnyttelse før nye områder tas i bruk. 
 
Konklusjon:  
Det er foreløpig bare varslet oppstart for områderegulering av Stormyra. Hvis denne prosessen 
stopper opp, eller ikke blir vedtatt slik høringsdokumentene forespeiler, vil det være arealformålene i 
kommunedelplanen for Fauske sentrum som gjelder på Stormyra (næringsformål og offentlig- /privat 
tjenesteyting). Tiltakshavere som fremmer forslag til reguleringsplan som er i tråd med 
arealdisponeringen i overordna plan, vil ha klare forventninger om en positiv behandling fra kommunen.  
 
Kommunens vedtak om reguleringsplan for Åsmyra industripark kan ikke forhåndsbinde et vedtak om 
tilbakeføring av areal til LNFR-formål i områdereguleringen av Stormyra. Det er derfor avgjørende at de 
to planene blir juridisk bindende samtidig. Tilbakeføring av byggeområder til LNFR-formål og 
bestemmelser om andre avbøtende tiltak for flyttleia blir da vedtatt samtidig som Åsmyra blir regulert til 
industriformål. 
 
Selv om innsigelsen er knyttet til behovet for å sikre at områder som er disponert til utbyggingsformål 
på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål, er det sterkt ønskelig at kommunen i det videre planarbeidet 
så langt som mulig begrenser inngrepet i myrområdene også på østsiden av E6. Dette kan gjøres ved å 
stille plankrav, høy utnyttingsgrad og utbyggingsrekkefølge mellom angitte deler av området. For 
eventuelt å legge til rette for oppstart vil det kunne dispenseres fra reguleringsplankravet for et 
avgrenset første byggetrinn. 
 
Saksbehandlers kommentar til Fylkesmannens uttalelse med innsigelse: 
Etter innkommet innspill fra Fylkesmannen har kommunen vært i dialog med Fylkesmannen og Mats 
Pavall fra Duokta reinbeitedistrikt. Se vedlagte dokumenter til saken for møtereferat, samt brev fra 
Fylkesmannen. Kommunen og reinbeitedistriktet har kommet frem til ulike løsninger for å få innsigelsen 
løst.  
 
Løsningene ble godkjent av Fylkesmannen. Planforslaget er endret etter høringsperioden, og endringene 
er sendt ut til begrenset høring. Det er gjort noen mindre endringer i bestemmelser etter ny uttalelse fra 
Fylkesmannen. Fylkesmannens uttalelse til begrenset høring er vedlagt saken. Planforslaget for 



Stormyra har vært ute til høring og offentlig ettersyn og må vedtas som egen sak.  
 
Det forutsettes at Stormyra områderegulering er vedtatt før Åsmyra industripark kan vedtas. 
Behandlingsrekkefølgen hvor Stormyra vedtas før sluttbehandlingen av Åsmyra vil sikre juridisk binding 
av de avbøtende tiltakene. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering 
Planen har store utfordringer i forhold til reindrift, geoteknikk, flom, vann og avløp (inkl. overvann), 
klimagassutslipp, forurensning, massehåndtering og deponi. Det må tas avgjørelser som kan medføre 
store konsekvenser for kommunen og andre interesser, både i form av kostnader og arealbruk i 
fremtiden. Bestemmelser i planen som nå foreligger ivaretar det meste, men vi kan ikke se bort fra 
utfordringer i forhold til mangel på deponiareal, gamle overvannsledninger og klimaendringer. Som 
avbøtende klimarelaterte tiltak, foreslås det å restaurere myr i nærheten, samt endring av 
næringsformål til LNFR i områderegulering Stormyra. Restaurering av myr nord for planområdet vil 
sannsynligvis også gi mulighet til å bedre regulere og bremse ned store vannmengder i Farvikbekken og 
Krokdalsbekken i årene fremover. 
 
Det må tas en ny vurdering av egnede næringsarealer som ikke medfører store kostnader og andre 
utfordringer for kommunen i fremtiden. De avbøtende tiltak som er nevnt vurderes til å være 
tilstrekkelig. Dette ble bekreftet av offentlige myndigheter i høringsfasen. Selv om planarbeidet er gjort 
for å tilrettelegge for datalagring, vil planen også åpne for ulike typer industri. Viktige hensyn ansees 
likevel godt ivaretatt gjennom medvirkning, konsekvensutredning, bestemmelser og plankart. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 

travbane. Planen skal legge til rette for etablering av datalagringssenter, samt annen industri. 

 

Regjeringen har en datasenterstrategi der det ønskes at «Norge skal være en attraktiv nasjon for 

datasentre og annet databasert næringsliv. Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs 

og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover …». 

 

De siste årene er det etablert flere storskala datasentre i Norden for å håndtere 

informasjonsmengdene til store internasjonale datafirma. Nord-Europa er attraktivt på grunn av 

tilgang til billig fornybar energi, kjølig klima og til dels store ubebygde areal.  

 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Åsmyra Industripark AS. Prosjektleder er Lasse Bang. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Andrea Marthinsen. 

 

Eierforhold 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik 

det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

 

GNR/BNR EIER STØRRELSE 

(daa) 

KARTUTSNITT 

103/1451 Fauske kommune 189  

 

120/1 Statens vegvesen 539 
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103/170 Fauske kommune - 

 

Mangler Uavklart 15 

 

 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva 

som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Fauske kommune har vurdert tiltaket til å utløse krav om konsekvensutredning. Tiltaket kommer 

inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 6, bokstav b, Vedlegg I, punkt 24; 

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg med allmennyttige formål med 

et bruksareal på mer enn 15 000 m2». 

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 6, bokstav a og b, skal det utarbeides 

forslag til planprogram. 

 

Planprogrammet 

Planprogrammet skal avklare premisser og klargjøre hensikten med planarbeidet. Det skal videre 

gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Omfanget av planarbeidet 

er en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som ansees 

nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 

Se også Forskrift for konsekvensutredninger, § 6. 

 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 18.09.2018. Se kapittel 8 om 

merknader og behandling. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 11.09.2018. 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider samt i Saltenposten. 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 30.10.2018. 

 

Figur 1 Avisannonse 
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2.3 Høring 

Planforslaget ble sendt på høring den 22. februar 2019. Det kom inn flere høringsuttalelser, bl.a. 

innsigelse fra Fylkesmannen. Innsigelsen ble fremmet for å «sikre at avbøtende tiltak for klima og 

reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner, gjennomtilbakeføring av regulerte 

områder på Stormyra til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), sammen med 

avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei». 

 

Kommunen har utarbeidet forslag til omregulering av Stormyra og det er satt krav om at Stormyra-

planen skal behandles før Åsmyra-planen. I tillegg er planområdet for Åsmyra industripark utvidet 

til å omfatte Dompen avfallsplass nord for varslet planområdet. Hensikten med utvidelsen er å 

sikre avbøtende tiltak for reindrifta. 

 

 

Figur 2 Utvidet planområdet etter høring 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Statlige planer og føringer 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 

hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder med potensielle 

støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan 
være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig virkemiddel i retningslinjen. 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 
etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.  

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 

arealplanlegging. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 
mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 
fremme befolkningens helse. Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen ved 
dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å 
forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

 

3.2 Regionale planer 

 

Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i 

tillegg til andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere 

klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til konkrete tiltak. Noen av tiltakene er av direkte 

karakter og kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til rådighet. Andre må 

skje i samarbeid med andre aktører i fylket. En rekke av tiltakene er langsiktige og av mer politisk 

karakter. I tillegg inneholder planen tiltak som på sikt kan føre til holdningsendringer. 
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3.3 Kommunale planer 

3.3.1 GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN 

Planområdet er regulert til gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde i kommunedelplan for 

Fauske sentrum. Tilgrensende områder er regulert til næring, offentlig eller privat tjenesteyting og 

LNFR. 

 

 

Figur 3 Gjeldende kommunedelplan 

3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

3.4.1 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert til campingplass, travsportanlegg, parkering, 

kjøreveg, forretning/kontor og friluftsområde. 
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Figur 4 Gjeldende reguleringsplan 

 

3.5 Analyser og utredninger 

Rambøll har gjennomført geoteknisk vurdering for området, G-NOT-001 1350019790-009 datert 

31.05.2018. Rapporten ligger som vedlegg. 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommen 

103/1541, samt deler av 103/170 og 120/1.  

 

 

Figur 5 Planområdets beliggenhet i Fauske 

Planområdet er på ca. 346 daa og omfatter «campingtomta», travbanen og Dompen avfallsplass i 

gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i 

sørøst, høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra 

eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet 

for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa 

avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske 

sentrum. 
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Figur 6 Planområdets avgrensning 
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4.2 Dagens arealbruk 

Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og original 

udrenert myr. Det er også noen bekker i tilknytning til området, med Farvikbekken og en sidebekk 

til Farvikbekken som ligger sør og sørvest for planområdet. 

 

Tilgrensende planområdet i nordvest ligger et bilopphuggeri og langs østsida av planområdet går 

det høyspentlinje med trafo i sørøst. Et datalagringssenter har stort kraftbehov og områdets 

beliggenhet med nær tilgang til energi gjør området attraktivt for etablering av datasenter. 

 

 

Figur 7 Planområdet med flyfoto 
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Figur 8 Travbanen innenfor planområdet 

4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Planområdet ligger i starten av dalføret Fauskeeidet/ytterkanten av Fauske sentrum. Området er 

allerede delvis regulert til næringsbebyggelse og grunnforhold begrenser bebyggelsens høyde. 

Tilgrensende områder er regulert til næringsbebyggelse i kommunedelplan for Fauske sentrum og 

noen områder er utbygd med industri/næring i dag. 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser (kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Fylkeskommunen har imidlertid 

opplyst om en planlagt tysk jernbanestasjon fra 2. verdens krig – Bahnhof Fauske – innenfor 

planområdet. Den bevarte delen av jernbane traséen over Fauskemyrene er et viktig krigsminne 

og har internasjonal interesse.  
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Figur 9 Flyfoto med planlagt jernbanetrasé (Kilde: Nordland fylkeskommune) 

4.5 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart. Det er 

ikke registrert viktige naturtyper i området. Det er registrert bare sparsomt med arter i artskart, 

med for det meste vanlige arter. Ingen registrerte arter innenfor planområdet. Av rødlistearter er 

det registrert nebbstar (NT) i utkanten av planområdet i sør. 

4.6 Landbruk/naturressurser 

Området består i hovedsak av skog og myr. Dyrka mark berøres ikke.  

4.7 Trafikkforhold 

Fauske ligger langs E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Planområdet har adkomst 

fra E6 i nordvest. Forbi planområdet har E6 en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 4 080. Det er 

ingen gang-/sykkelveg langs E6. Det er ikke registrert trafikkulykker i nærheten av krysset. Langs 

E6 forbi området er det ikke kollektivholdeplasser. 
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Figur 10 Adkomst til planområdet fra E6 

4.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet. Det er ikke registrert friluftsområder 

innenfor planområdet. Området består av myr og skogdekte områder som er lite egnet til friluftsliv 

og området har ikke kvaliteter turområder bør ha. Holtanveien langs sørsiden av planområdet er 

imidlertid registrert som sommersti. I og med at travbanen er opparbeidet kan området benyttes 

til fritidsaktiviteter som for eksempel motorsport. Salten motorsport har imidlertid egen bane ca. 

25 km utenfor Fauske sentrum. 

4.9 Barns interesser 

Planområdet er ikke registrert som et område som benyttes av barn og unge, og berører ikke 

skoleveier, barnehager eller skoler. 

4.10 Teknisk infrastruktur 

Langs østsida av planområdet går det høyspentlinjer, både regionalt nett og distribusjonsnett. Sør 

for planområdet går det også høyspentlinje tilknyttet distribusjonsnettet. Høyspentlinjene ender i 

trafostasjon sørvest for planområdet, sørsiden av Holtanveien.  
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Figur 11 Høyspentlinjer og trafo i området 

4.11 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser er det ikke merket av skredhendelser 

(steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred). Store deler av området ligger 

imidlertid innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs eksisterende E6 og 

reguleringsplan for ny E6 sør for planområdet. 

 

Rambøll har i tillegg gjennomført geoteknisk vurdering av det aktuelle området våren 2018, G-

NOT-001 1350019790-009. Grunnundersøkelsene viser i hovedsak 1,0-1,5 m myr over leire til 

berg. Leira er i de fleste punkt sensitiv/kvikk, men i mange punkt er det 15-20 m med ikke-kvikk 

leire øverst. Stor dybde til berg, over 75 m sentralt i området.  

 

Området er dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga bløt leire 

og stor dybde til fjell. Ferdig opparbeidet tomt er imidlertid godt egnet for lette bygg med maksimalt 

2-3 etasjer. 

4.12 Støyforhold 

Planområdet består av deler av E6. Områder nærliggende E6 ligger innenfor gul støysone. Det 

planlegges ikke for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. 
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Figur 12 Støyvarselkart for Fauske kommune 

4.13 Forurensning 

I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på 

planområdet er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs 

travbanen på østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for 

travbanen, som kan forklare høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr 

grunnarbeid og evt masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser 

viser at grunnforholdene består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde. 

(G-not-001 1350019790-009, Rambøll). 

 

Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i 

planområdet ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003 

forteller at anlegget ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser. 

Torv/myr har ligget uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner. 

Masseutskiftning anbefalt av geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om 

fremtidig utnyttelse. 

 

Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet 

på seeiendom.no. 

 

Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser tre punktmarkeringer og et stort 

skravert område markert med Dompen avfallsplass – nedlagt kommunal fylling. I tillegg er et 

mindre delområde i vest benyttet til biloppstillingsplass, noe som gir grunn til å tro at det er 

forurensning på området. I følge Grunnforurensningsdatabasen er det utarbeidet en 

avslutningsplan for deponiet, og overvåkning av sigevann pågår.  
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Figur 13 Grunnforurensning i området 

Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut 

til at deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert 

sigevannsoppsamling i kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann 

renner mot reguleringsområdet. 

 

Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser 

verken på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll 

og etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i 

Farvikbekken som viste at sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4. 

 

De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre 

vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt 

tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten, 

gnr/bnr 103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper 

deponiet mot øst. 
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4.14 Samiske interesser 

Planområdet ligger innenfor høstvinterbeite og vinterbeite. Høstvinterbeite skilles mellom tidlige 

høstvinterbeite og spredt brukte områder. Tidlig høstvinterbeiter er området som ofte pakkes til 

med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. Spredt brukte områder er området som 

benyttes i samme periode som intensivt brukte områder. Planområdet ligger innenfor spredt brukte 

områder.  

 

 

Figur 14 Spredt brukte høstvinterbeite 

Vinterbeite skiller mellom senvinterland og tidlig vinterland. Senvinterland er områder som normalt 

er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Tidlig vinterland benyttes 

tidlig, ofte lavere liggende vinterområder, som regel mindre intensivt brukt. Planområder ligger 

innenfor senvinterland.  
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Figur 15 Senvinterbeite, intensivt brukt 

I nord er det kartlagt en flyttlei for rein. En flyttlei er en lei eller trasé i terrenget der reinen enten 

drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Flyttleien kobler beiteområder lenger vest i 

distriktet med beiteområder øst for E6 og oppsamlingsområdet på Finneidfjellet.  

 

Hovedsakelig symboliserer flyttlei en aktiv flytting/driving av rein, og ifølge reindriftsloven § 22 må 

ikke reindriftens flyttleier stenges.  

 

Bredden vil variere, blant annet etter terrenget og snøforholdene samt størrelsen og samlingen på 

flokken. Beitelommer/overnattingsbeite er markert som utvidelser. Høstflyttingen foregår som 

oftest mer spredt og over adskillig lenger tid enn vårflyttingen. Derfor er fote høstleia bredere. 
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Figur 16 Flyttlei nord for planområdet 
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning 

Planforslaget omfatter forslag til detaljregulering av industriområde i Fauske kommune. Hensikten 

med planforslaget er å tilrettelegge for industrivirksomhet, som krever store arealer, og som 

relativt sett har få arbeidsplasser i forhold til volum. Området er tiltenkt kraftkrevende 

industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon, men annen industri kan også være 

aktuelt. Planforslaget er derfor utarbeidet med fleksibilitet innenfor industriformålet. 

 

Aktører innenfor datasenterbransjen vil ha ulike preferanser og måte å bygge og arrondere sitt 

anlegg på. Planforslaget er av den grunn gjort fleksibelt med tanke på plassering av bebyggelse 

innenfor industriformålet.  

 

 

Figur 17 Illustrasjonsplan - datasenter med kontainerløsning 
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Figur 18 Illustrasjonsplan - datasenter med hangarer 
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Figur 19 Illustrasjonsplan - større industribygg/fabrikkhaller 
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5.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5) BETEGNELSE 

(jf. kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Industri I 225,6 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg KV 2,1 

Gang-/sykkelveg GS 0,1 

Annen veggrunn – grøntareal AVG 2,1 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm GV 25,2 

Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift   

LNFR LNFR 90,8 

Hensynssoner (PBL §12-6) 

a.1 Sikringssoner   

Frisikt H140 0,8 

a.3 Faresoner   

Ras- og skredfare H310 11,0 

c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring 

av natur- eller kulturmiljø 

  

Bevaring kulturmiljø H570 3,0 

Hensyns reindrift H520 90,8 

 

5.2.1 INDUSTRI 

Området reguleres til industri og er i hovedsak tiltenkt datasenter, men andre industrivirksomheter 

er også aktuelt. Det tillates å oppføre industribygg, samt andre nødvendige anlegg som 

administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier, logistikk- og 

servicebygninger etc. innenfor arealet. Grunnforholdene begrenser bebyggelsens høyde. Det 

tillates etablert lette konstruksjoner med maks 2-3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er satt til 11 

meter og maksimal utnyttelse av tomta er satt til 70% BYA. 

 

Datasenter 

Det arbeides med etablering av datasenterindustri på området. Et datasenter er et anlegg 

bestående av servere og andre komponenter som brukes til å organisere, behandle, lagre og spre 

store mengder data. Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å 

nytte gjøre seg av denne varmen til oppvarmingsformål. Et datasenter kan utformes på flere måter. 

 

Eksempler på hvordan et datasenteranlegg kan utformes: 

• Kontainerløsning: Flere frittstående kontainere og frittstående fordelingstrafoer 

• Hangarløsning: Flere hangarer 
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• Større industribygg 

 

 

 

 

Figur 20 Eksempel på kontainerløsning 
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Figur 21 Eksempel på større industribygg (Kilde: nordlys.no) 

 

 

Utbyggingstrinn 

Planområdet er stort og vil ha flere utbyggingstrinn. Ved etablering av datasenter vil det i første 

omgang være aktuelt å bygge ut datasenter i form av kontainere eller fabrikkhall, tilsvarende ca. 

20 MW (megawatt). Det er opplyst at det er ledig kapasitet i Fauske trafo. Størrelse og antall MW 

vil imidlertid avhenge av utbygger og tilgjengelig kapasitet. 

 

Videre ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW. Ytterligere 130 MW ønskes når ny Salten trafo er 

operativ (2022-2023). Totalt utgjør dette 200 MW. Videre ekspansjon av 

datasenter/batteriproduksjon kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Illustrasjonsplanen illustrerer 

derfor bebyggelse med behov for ca. 300 MW.  

5.2.2 KJØREVEG 

Planområdet har adkomst fra E6/Follaveien i nord. Videre reguleres adkomsten fram til 

industriområdet. Kjørevegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på 

plankartet. Kjørevegene og kryss med E6 er dimensjonert etter håndbok N100. 

5.2.3 GANG-/SYKKELVEG 

Det reguleres gang-/sykkelveg fram til industriområdet fra Holtanveien. Gang-/sykkelvegen skal 

være offentlig og opparbeides med bredde anvist på plankartet. 
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5.2.4 VEGETASJONSSKJERM 

Det reguleres en vegetasjonsskjerm langs Farvikbekken i nord, samt mot Holtan veien i sør. 

Vegetasjonsskjermen skal fungere som en visuell avgrensing mot omkringliggende området og 

skal beplantes med stedegen vegetasjon. 

5.2.5 BESTEMMELSESOMRÅDER 

Utforming (#1) 

Området av avsatt til overvannshåndtering. Det skal innenfor arealet etableres åpne kanaler som 

skal fungere som både transportvei for overvann og fordrøyningsmagasin. 

5.2.6 HENSYNSSONER 

Ras-/skredfare 

Det er avsatt en 20 meter bred sone mot Farvikbekken. Sonen skal fungere som en sikringssone 

mot Farvikbekken, da det er observert erosjon i bekken. Det tillates ikke bebyggelse innenfor 

arealet. 

 

Bevaring kulturmiljø 

Den bevarte delen av jernbanetraséen fra andre verdenskrig ligger innenfor planområdet i vest, og 

anses som et viktig krigsminne. Det er lagt inn hensynssone for å sikre bevaring av krigsminnet.  

 

Hensyn reindrift 

Innenfor området skal det gjennomføres tiltak som sikrer at reinen ledes i riktig retning, som for 

eksempel gjerder og bru over Farvikbekken. Tiltak skal utredes og gjennomføres i samarbeid med 

reindriftsutøver og godkjennes av reindriftutøver, Fauske kommune og eventuelt andre viktige 

organer. Tiltakene skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse. 

5.3 Parkering 

I kommuneplanen for Fauske er det parkeringskrav for ulike typer tiltak differensiert på hvor det 

er i kommunen. Planforslaget ligger innenfor sone C og har da krav på 1 bil p-plass og 0,5 

sykkelplasser pr. 100 m2 industri. 

 

Tabell 1 Parkeringsnormen for Fauske kommune 

Virksomhet Enhet Sone A Sone B Sone C Sone D 

  Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel 

Industri/vare/lager 100 m2 

BRA 

0,5-

1,0 

0,5 0,5-

1,0 

0,5 1 0,5 - - 

 

5.4 Trafikk 

Området har adkomst for kjøretøy fra eksisterende kryss med E6. Eksisterende E6 kan betraktes 

som H1-veg med ÅDT < 6000 og fartsgrense 80 km/t. Internveg i området er dimensjonert etter 

ny N100 med 2x3,0 m kjørebane og 2x0,75 m skulder, totalt 7,5 m. 
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Figur 22 Adkomst til næringsområde

Krysset med E6 er utformet etter ny N100 med lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Radius er

satt til 12,0 m og siktlinjer til 10x138 m.

Figur 23 Kryssutforming

Det legges opp til gang-/sykkelveg i sør mot Holtanveien. Dette gir mulighet for forlengelse av

regulert gang-/sykkelveg langs Holtanveien i Terminalveien øst prosjektet og fram til planområdet.
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5.5 Miljøfokus 

Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å nytte gjøre seg av 

denne varmen til oppvarmingsformål. Bygninger skal utformes med grønne tak, om mulig. Dette 

avhenger av utbyggingsform. 

5.6 Teknisk infrastruktur 

5.6.1 OVERVANNSHÅNDTERING OG VA-PLAN 

Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat, som er gitt som vedlegg. En 

oppsummering er gitt nedenfor. 

 

Vann hentes fra kum fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning, kummen var oppgradert 

i 2017. Plassering er vist i VA-planen. Spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper 

drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og pumpestasjon kan måtte 

oppgraderes, avhengig av avløpsmengden.  

 

Det legges opp til overvannshåndtering med åpne kanaler rundt hele industriområdet. Avskjærende 

grøft i øst tar avrenning fra myra utenfor planområdet og sender det til 

Farvikbekken/Krokdalsbekken. Kanalene rundt industriområdet fungerer som både transportveg 

for overvann og som fordrøyningsmagasin. Det etableres utløpskontroll til bekk. 

Drensrør/overvann/takvann fra planområdet føres til nærmeste kanal.  

 

Det må være 5% helning fra planområdet til kanal for av overflatevann skal renne av. 

5.6.2 EL-FORSYNING 

Første utbyggingstrinn har behov for 20 MW. Det er opplyst at det er tilgjengelig kapasitet i Fauske 

trafo. Deretter ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW, og videre ytterligere 130 MW når ny Salten 

trafo er operativ (2022-2023).  

5.7 Rekkefølgebestemmelser 

5.7.1 KJØREVEGER 

Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse. 

5.7.2 GEOTEKNIKK 

Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og PBLs 

§28-1 før det gis igangsettingstillatelse. 

5.7.3 PLAN FOR VA 

Det skal foreligge plan for overvannshåndtering før det gis igangsettingstillatelse. Planen skal 

inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker belastningen på dagens overvannsnett 

nedstrøms planområdet. 

5.7.4 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden. 
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Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal være 

etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

5.7.5 REINDRIFT 

Tiltak for å sikre at reinen ledes i riktig retning skal være gjennomført før det gis 

igangsettingstillatelse. 
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6. VIRKNINGER 

6.1 Overordnede planer 

Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til byggeområde og travbane er opparbeidet. 

Tiltaket medfører omreguleringen av området til industri og tiltaket er ikke i tråd med gjeldende 

reguleringsplan. Det er derfor blitt utarbeidet et planprogram, der temaene forurensning, vann- og 

avløp (særlig overvann) og CO2-utslipp er pekt på som temaer for utredning. 

6.2 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

Planområdet er et relativt flatt myrområde som ligger i bunnen av et dalføre. Nærliggende områder 

er regulert til industri/næring i kommuneplanens arealdel og området sørover er utbygd til 

industri/næring. I sørøst stiger terrenget opp mot et boligområde. Dalsida er skogkledd men 

anlegget er stort og vil likevel kunne være synlig fra boligområdet.  

 

Planlagt bebyggelse er begrenset til 11 meter og områdene rundt planområdet er skogkledt som 

gjør tiltaket mindre synlig for nærliggende områder. I tillegg reguleres det inn en 

vegetasjonsskjerm mot Farvikbekken i nord/vest og mot Holtanveien i sør. Vegetasjonsskjermen 

skal fungere som en visuell avgrensning av området og skal beplantes med stedegen vegetasjon. 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Dersom det 

oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8.2, 2.ledd. 

Fylkeskommunen har imidlertid opplyst om krigsminne innenfor planområdet og det er lagt inn 

hensynssone i plankartet.  

6.4 Trafikkforhold 

6.4.1 TRAFIKKVEKST E6 

I forbindelse med NTP 2018-2029 er det utarbeidet fylkesvise trafikkprognoser for persontransport 

og godstransport på veg. Prognosene er gjengitt i TØI-rapport 1554/2017 og 1555/2017. Forventet 

trafikk på E6 kan anslagsvis beregnes ut fra disse prognosene.  

 

Forenklet ÅDT 2017 med 4 080 kjt/døgn med 15% lange (over 5,5 m) vurderes slik: 

• Persontransport 2017: 3 470 kjt/døgn 

• Godstransport: 610 kjt/døgn 

 

Trafikkvekst i henhold til trafikkprognosene tilsier: 4,9% vekst for godstransport og 9,4% vekst 

for persontransport. 

 

I 2040 kan det da forventes en trafikkmengde på E6 på ca.: 

• 3 800 kjt/døgn for persontransport 

• 900 kjt/døgn for godstransport 

• Totalt ca. 4 700 kjt/døgn 

 

Dimensjonerende time E6 i 2040 (12% av ÅDT, ref. håndbok V713): 560 kjt/t. 
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6.4.2 INDUSTRIOMRÅDET 

Det skal etableres inntil 200 nye arbeidsplasser ved etablering av datasenter. I første omgang 60-

100 arbeidsplasser. 

 

SVVs håndbok V713 angir turproduksjon for ulike typer aktivitet/næring: 

• Industri og kontor har ca. 2,5 bilturer pr. ansatt pr. døgn i gjennomsnitt. 

 

Tiltaket alene vil da gi en turproduksjon på ca. 500 kjt/døgn for 200 arbeidsplasser. 

 

Åsmyra vil ha noe større trafikkandel i maksimaltimen: anslag 15%, ca. 110 kjt/t. Morgenrushet 

vil være dimensjonerende med tanke på eventuell kanalisering i krysset.  

 

Retningsfordeling: 

85% avsving fra E6: 94 kjt/t 

15% utkjøring til E6: 16 kjt/t 

 

Det kan forventes at de fleste vil komme fra sør (Fauske sentrum) – anslag 80%. 

Høyresving inn til Åsmyra: 94*0,8 = 75 kjt/t 

Venstresving inn til Åsmyra: 94*0,2 = 19 kjt/t 

 

Ut fra første byggetrinn er det ikke behov for venstresvingefelt/passeringslomme i krysset. På sikt 

kan det bli behov for en form for kanalisering. Krysset har i dag samme standard som nærliggende 

kryss på E6. 

6.4.3 GANGE/SYKKEL OG KOLLEKTIVTRANSPORT 

Det legges opp til gang-/sykkelforbindelse mot Holtanveien, da dette gir kortest avstand mot 

Fauske sentrum. Når Holtanveien får forbindelse med Krokdalsmyra vil områdene i sør og vest for 

Fauske sentrum ha mulighet for adkomst uten å benytte E6. 

 

I forbindelse med tiltaket er det ikke forutsatt endringer i kollektivtilbudet. I Terminalveien er det 

holdeplasser (lokalrute). 

6.5 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Området er ikke registrert som et friluftsområde og består av myr og skogdekte områder som er 

lite egnet til friluftsliv. Området grenser også til både et bilopphuggeri, deponi og høyspentlinjer. 

Området anses ikke å ha kvaliteter et turområde bør ha og tiltaket berører ikke kartlagte 

friluftsområder eller potensielle friluftsområder. 

 

Holtanveien er imidlertid registrert som turveg på sommerstid. Det reguleres inn en 

vegetasjonsskjerm mot Holtanveien som vil fungere som en visuell avgrensing.  

6.6 Barns interesser 

Området består av store myrområder, samt grenser til både E6, et bilopphuggeri, deponi og 

høyspentanlegg, som gjør området lite egent for barn og unge. Planområdet berører heller ikke 

skoleveier, barnehager eller skoler. 
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6.7 Forurensning 

Forurensningsnotat er gitt som eget vedlegg. 

 

Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med 

steinmasser, som normalt er rene masser.  

 

Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver 

tatt i Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta.  

 

Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en 

omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.  

 

Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til 

reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det: 

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at 

det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell 

forurensning i 6/6 grunnen. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort 

strekning langs adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle 

forurensede masser skal håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i 

forbindelse med tiltaksgjennomføring. 

 

6.8 CO2-utslipp 

Konsekvensvurdering av CO2-utslipp med avbøtende tiltak er gitt som vedlegg. 

 

CO2-regnskapet er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier, estimatet fører derfor med seg 

en betydelig usikkerhet.  

 

Utgraving og deponering av myra kan føre til utslipp tilsvarende 70 500 tonn CO2, noe som tilsvarer 

utslippet til 8 200 nordmenn i ett år. Arealeffektiv arealbruk vil være et godt avbøtende tiltak da 

det vil redusere omfanget av inngrepet. Videre kan man restaurere direkte effekter av inngrepet 

ved å bruke utgravde torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. Dette bidrar både til å 

redusere nedbrytingen av utgravde masser og en redusert nedbryting av eksisterende 

grøfter/drenert myr. Dette er et tiltak som kan gi dobbel effekt og kan føre til et negativt 

klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og hindrer allerede drenert myr å nedbryte.  

6.9 Teknisk infrastruktur 

6.9.1 VANN, AVLØP OG OVERVANN 

VA-notat er gitt som vedlegg. 

 

Vann hentes fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning. Spillvann sendes nord til 

pumpestasjon som pumper drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og 

pumpestasjons kan måtte oppgraderes.  

 

VA-planen legger opp til en overvannshåndtering som ikke skal forverre dagens situasjon. Det 

legges opp til kanaler rundt området med to utløp, et ti Farvikbekken i nord og et til Krokdalsbekken 
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i sør. Kanalene vil fungere som fordrøyningsmagasin samt transportvei for overvannet. Utløpene 

forslås med vannbrems som vil gi et maksimalt utløp på 190 l/s til hvert av bekkeløpene.  

 

Kanalløsningen gir mulighet for å redusere belastningen til bekkeløpene. Kanalene som er skissert 

i VA-planen har et samlet fordrøyningsvolum på 10 000 m3 og tiltaket har kun behov for 2 600 m3. 

Ved å benytte halve fordrøyningsvolumet (5 000 m3), kan utløp til hvert av bekkeløpene halveres 

til 95 l/s. 

6.9.2 EL-FORSYNING  

Energibehovet er beskrevet i kap. 5.6.2. 

 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Fauske trafo. Tilførsel av kabel fra trafo til tomt vil 

dermed kunne gjøres uten store utfordringer. Kabeltilførsel vil ses i sammenheng med etablering 

av nytt blålysbygg på Fauske der tilførsel av kraft også skal hentes fra Fauske trafo.  

 

Tiltakshaver har søkt om uttak av kraft. Arbeid/avtaler/tariff i forbindelse med kabel fra Fauske 

trafo til tomt avtales med områdekonsesjonshaver Indre Salten Energi. 

6.10 Reindrift 

Planområdet ligger i utkanten av beiteområder og berører ikke parrings- eller kalvingsområder, 

trekkleier eller oppsamlingsplasser. Det er imidlertid kartlagt en flyttlei i nord som leder opp til 

oppsamlingsplass på Finneidfjellet.   

 

Flytting fra vinterbeite til vårbeite foregår normalt i slutten av april. Kalvingen er i mai, noe som 

innebærer at reinen er mest var og utsatt om våren. Planområdet ligger ikke innenfor vårbeite. 

Flyttleien som er markert nord for planområdet er ikke en nøyaktig kartlegging og planområdet 

kan også brukes som flyttlei.  

 

Tiltakets påvirkning på reindrifta vurderes ut fra direkte påvirkning og indirekte påvirkning. Direkte 

påvirkning handler om tiltaket konkurrerer ut reindrift direkte, for eksempel gjennom annektering 

av areal som brukes i drifta.  

 

Det er stor avstand til viktig beiteområder som kalvings- og parringsområder. Området berører 

imidlertid høstvinterbeite og vinterbeite, og det tillates inngjerding av området som gjør det 

utilgjengelig som beiteareal. 

 

Indirekte påvirkning handler om vurdering av influensområdet og tiltakets forstyrrende effekt på 

reindrifta, for eksempel menneskelig aktivitet og støy.  

 

Tiltaket vil medføre støyende aktivitet som vil kunne påvirke reindrifta negativ. Området er i dag 

allerede preget av menneskelig aktivitet og tekniske installasjoner, blant annet deponi, 

høyspentanlegg med trafo og bilopphuggeri, som anses som støyende aktivitet. Støyende aktivitet 

vil kunne påvirke flyttleien som er markert nord for området. Det reguleres inn en bred 

vegetasjonsskjerm mot nord som både vil fungere som en visuell skjerm, samt støydempende. 
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Planområdet er etter høringsrunden utvidet til å omfatte området i nord der det er markert flyttlei. 

Dette for å sikre avbøtende tiltak for reindrifta. Avbøtende tiltak skal utredes i samarbeid med 

reindriftsutøver og skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse. 
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7. RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er utført en egen ROS-analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

 

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann, 

bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering 

av de nevnte tema.  

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 

 

Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det 

ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene 

vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre 

prosjektering av området. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Innspill Vår kommentar 

Avinor, 01.11.2018 

Planområdet berører ikke 

høyderestriksjoner/hinderflater for Bodø lufthavn. 

 

Tiltaket vil ikke gi noen negative påvirkninger på våre 

tekniske systemer i området, verken på 

radionavigasjons-, kommunikasjon- eller 

overvåkningsanlegg. 

 

Notert. 

Statens vegvesen, 25.10.2018 

Planforslaget må omfatte: 

- Frisiktlinjer og hensynssoner frisiktlinjer 

- Areal til veigrunn må følge eiendomsgrensen 

- Dimensjonering av avkjørselen til E6 skal være 

i henhold til håndbøkene N100 og V121 

- Planleggingen må legge til grunn 

dimensjonerende kjøretøy ut i fra veiens 

funksjon, trafikkmengden og geometriske krav 

- Kommunen må sette rekkefølgekrav om at 

eksisterende avkjørsel må være dimensjonert i 

henhold til N100 og V121 før byggearbeidene 

for de planlagte tiltak kan starte opp 

 

Trafikkanalyse for planområdet må være et tema som 

blir grundig utredet i planbeskrivelsen. 

 

 

Det er tegnet inn frisikt i plankart. 

Annen veggrunn er tegnet ut til 

eiendomsgrensa.  

Avkjørsel og internveg er 

dimensjonert etter N100 og V121 

Lastebil er benyttet som 

dimensjonerende kjøretøy. 

Det er satt rekkefølgebestemmelse 

om opparbeiding av kjøreveger før 

det gis brukstillatelse. 

 

 

Det er gjort en trafikkvurdering med 

prognoser som er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

Direktoratet for mineralforvaltning, 23.10.2018 

Ingen merknader til planen. 

 

Notert. 

BaneNOR, 25.10.2018 

Ny arealbruk må ikke slippe mer overvann/flomtopper 

mot våre anlegg.  

 

Det er utarbeidet en overordnet VA-

plan som legger opp til at tiltaket 

ikke skal medføre økt belastning på 

dagens overvannsnett nedstrøms 

planområdet. 

NVE, 20.09.2018 

Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede 

planområdet, men gjør oppmerksom på at 

plandokumentene på en tydelig måte skal vise 

hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og 

hensynstatt. 

 

Det er gjennomført geotekniske 

undersøkelser på området og det er 

lagt inn bestemmelse knyttet til 

sikker byggegrunn. 

Sametinget, 27.09.2018 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert 

automatisk fredete samiske kulturminner i det 

omsøkte området. 

 

Notert. 
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Fylkesmannen i Nordland, 29.10.2018 

Reindrift 

Som en del av planprosessen er det nødvendig å 

avklare hvor flyttleia faktisk går og hvor det er 

praktisk mulig å flytte med rein. 

 

Et datasenter kan få helt andre konsekvenser for 

flyttleia enn de formålene som ligger i gjeldende 

regulering. Konsekvensene av tiltaket for bruken av 

flyttleia må være et tema i konsekvensutredningen. 

 

Støy blir fremholdt som en potensiell utfordring ved 

etablering av slike datasentre. Støyen vil trolig påvirke 

et større areal enn selve planområdet. Støyen kan 

påvirke flyttleia negativt. 

 

Friluftsliv og barn og unge 

Planbeskrivelsen bør klargjøre mulige framtidig behov 

og potensiale for friluftsliv og ferdsel gjennom 

området, inkludert potensiell bruk av barn og unge. 

 

Klimagassutslipp 

Lokalisering av utbyggingstiltak bør skje slik at myr- 

og våtmarksområdene i størst mulig grad beholdes 

intakte. 

 

Energibruk 

Konsekvensene av alternative former for utbygging 

bør utredes og klargjøres, sammen med mulige 

avbøtende tiltak.  

 

Planprogrammet bør inneholde følgende krav: 

energibehovet ved ulike former for utbygging, 

sekundære konsekvenser som mulig svikt i 

energiforsyningen til lokale forbrukere og økt behov 

for nye kraftlinjer eller ny energiutbygging, avbøtende 

tiltak. 

 

Vassdrag 

Det vil være svært viktig at miljøtilstanden i bekkene 

ikke forringes ytterligere, verken i form av avrenning 

eller økt overflateavrenning.  

 

 

Det er ikke gjennomført en egen KU 

på temaet, men tiltakets virkninger 

for reindrifta er utdypet i 

planbeskrivelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv og barn og unge beskrives i 

planbeskrivelsen.  

 

 

 

Det vil være nødvendig med 

utgraving av myra for å oppnå lokal 

stabilitet. Det er blitt gjennomført et 

CO2-regnskap med 

konsekvensvurderinger. 

 

Planforslaget tar utgangspunkt i 

kraftkrevende industri som vil være 

utbyggingsformen med størst 

energibehov. ROS-analysen tar for 

seg konsekvensene av mulig svikt i 

energiforsyningen. 

 

 

 

 

 

Det er utarbeidet et notat som 

beskriver dagens forurensning i 

området samt potensialet for 

forurensning fra området. Det er i 

tillegg satt av en 

sikkerhetssone/grøntbelte mot 

Farvikbekken. 
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Nordland Fylkeskommune, 31.10.2018 

Planprogrammet 

Vurderingen om å utelate pliktig konsekvensutredning 

er ikke tilstrekkelig begrunnet. Ber om at temaene i 

forskriften §21 inkluderes i planprogrammet. 

 

Kulturminnefaglig 

Planen berører tysk jernbane som ble bygd 1943-45. 

Den bevarte delen av jernbanetraséen er tet viktig 

krigsminne og har internasjonal interesse.  

 

Anbefaler sterkt at den vestlige delen av planområdet 

reguleres til grøntområde med hensynssoner H570. 

 

 

Alle temaer i §21 er tatt med i 

planprogrammet og det er 

gjennomført KU/utredninger på 

forurensning, CO2 og VA. 

 

Krigsminnet er omtalt i 

planbeskrivelsen og det er lagt inn 

hensynssone i plankartet. 
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9. REFERANSER/KILDER 

• Planlegging.no 

• Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

• Statens vegvesens håndbøker 

• Miljostatus.no 

• Geo.ngu.no/kart/arealisNGU 

• www.reindrift.no 

• www.skrednett.no 

• www.seeiendom.no 

• Institutt for skog og landskap: Landskapsregioner i Norge – kart 

• Miljødirektoratet: Naturbase kart 

• Artsdatabanken 

• www.ut.no 

• www.dnt.no 

• www.skisporet.no 

• Kulturminnesok.no 

• Askeladden – database for kulturminner 

• SEFRAK 

• Regjeringen.no: Statlige planretningslinjer 
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10. VEDLEGG 

Vedlegg 1 Plankart 

Vedlegg 2 Planbestemmelser 

Vedlegg 3 ROS-analyse 

Vedlegg 4 Illustrasjonsplan 

Vedlegg 5 Overordnet VA-plan 

Vedlegg 6 VA-notat 

Vedlegg 7 CO2-utslipp 

Vedlegg 8 Forurensningsnotat 

Vedlegg 9 Referat fra oppstartsmøte 

Vedlegg 10 Innkomne innspill 
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PLANBESTEMMELSER 
Detaljregulering av  

Åsmyra Industripark, Fauske kommune 
 
PlanID: 2019001 

Planen er datert: 03.01.2019 

Siste revisjon av planen: 17.06.2019 

Siste revisjon av bestemmelsene: 30.07.2019 

 

VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE I SAK: 

 

AVGRENSNING OG FORMÅL 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankart merket Rambøll AS og datert 

03.01.2019. 

 

§12-5 Formål 

1. Bebyggelse og anlegg 

Industri (I) 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 

Gang-/sykkelveg (GS) 

Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 

 

3. Grønnstruktur 

Vegetasjonsskjerm (GV) 

 

4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

LNFR (LNFR) 

 

§12-6 Hensynssoner 

a.1) Frisiktsone (H140) 

a.3) Ras- og skredfare (H310) 

c) Bevaring Kulturmiljø (H570) 

c) Hensyn reindrift (H520) 

 

Bestemmelsesområder 

Utforming (#1) 

 

  



FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 

1 FELLESBESTEMMELSER 

1.1 Automatisk fredete kulturminner 

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 

kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 

kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. 

1.2 Parkering 

1.2.1 Det skal settes av: 

• 1 parkeringsplass for bil pr. 100 m2 industri 

• 0,5 sykkelparkering pr. 100 m2 industri 

Plassering og antall plasser skal dokumenteres ved søknad om igangsettingstillatelse. 

1.2.2 Minimum 5% av det totale antall parkeringsplasser skal opparbeides som HC-

parkeringsplasser. Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til 

bevegelseshemmede ivaretas. 

1.3 Byggegrense 

Byggegrense er vist på plankartet.  

1.4 Utnyttelse 

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 70% av tomtens areal (BYA).  

1.5 Brannsikkerhet 

All bebyggelse skal prosjekteres med krav til brannsikkerhet og rømning uten å basere seg 

på eksternt redningsutstyr. 

1.6 Infrastruktur, TRAFO, ledningsnett o.l. 

Innenfor alle formålsområdet tillates gjennomført og anlagt infrastrukturtiltak. Tiltakene 

må plasseres med nødvendig tilgang til inspeksjon og vedlikehold. 

1.7 Støy 

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av støy, T-1442/2016, gjøres gjeldende for planen. Dette gjelder også for 

bygg- og anleggsfasen. Det skal ved rammesøknad fremlegges støyfaglig utredning og 

nødvendig dokumentasjon på at kravene til støytiltak i denne bestemmelsen er oppfylt. 

Alle støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis.  

1.8 Luftkvalitet 

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i både prosjekteringsfase, anleggsfase og 

driftsfase skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet, T-

1520, legges til grunn. For virksomheter med luktutslipp innenfor planområdet skal det ved 

omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner 

og barnehager mv. ikke overstige 1 luktenhet (1 OU/m3). Ved tvil om dette skal det 

igangsettes en luftrisikovurdering med målinger/beregninger eller kompenserende tiltak i 

tråd med anbefalingene gitt i Klifs veiledning om regulering av luktutslipp i tillatelser etter 



forurensningsloven, jf. Veilederens vedlegg 3. Ved modifikasjoner og endrede 

produksjonsforhold skal luftrisikovurderingen oppdateres. 

1.9 Dokumentasjonskrav 

1.9.1 Sammen med søknad om tillatelse skal det foreligge en utomhusplan til godkjenning. Den 

skal vise opparbeidelsen av de ubebygde arealene innenfor området. 

 

Utomhusplanen/situasjonsplanen skal fastlegge følgende: 

• Bebyggelsens plassering og høyde 

• Eksisterende og framtidige koter 

• Areal for parkering, inkludert plassering og utforming av HC-parkering og 

sykkelparkering 

• Utforming og plassering av opplegg for tekniske anlegg 

• Interne veger med snuplass(er), skal dimensjoneres for vogntog og iht. vegnormalens 

utformingskrav 

• Eksisterende og ny vegetasjon 

• Plassering og utforming av sikkerhetsgjerde for allmenn ferdsel og vilt 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1 Industri (I) 

2.1.1 Innenfor området tillates det oppført bygninger til industriformål, samt andre nødvendige 

anlegg som administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier, 

logistikk- og servicebygninger etc. 

2.1.2 Det skal etableres anlegg for overvannshåndtering innenfor formålet. 

2.1.3 Området tillates avsperret for allmenn ferdsel av sikkerhetshensyn. Det kan settes opp 

sikkerhetsgjerde på inntil 4 meters høyde innenfor formålet. 

2.1.4 Gesimshøyde skal ikke overstige 11 meter. 

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.1 Kjøreveg (KV) 

4.3.1 o_KV1 omfatter deler av E6/Follaveien og reguleres til offentlig kjøreveg. 

4.3.2 o_KV2 skal være atkomst til industriområdet. Arealet skal være offentlig og opparbeides 

med en bredde på 7,5 m, inkludert skulder. 

3.2 Annen veggrunn grøntareal (AVG) 

Området er offentlig. Det tillates skjæringer og fyllinger i tilknytning til kjøreveger. 

3.3 Gang-/sykkelveg (GS) 

Gang-/sykkelveg skal være offentlig og opparbeides med en bredde på 3,0 meter. 

4 GRØNNSTRUKTUR 

4.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

4.1.1 Vegetasjonsskjerm skal fungere som visuell avgrensning mellom industriområdet og 

omkringliggende områder.  

4.1.2 Eksisterende vegetasjonsskjerm skal i størst mulig grad bevares. Vegetasjonsskjermene 

skal beplantes med stedegen vegetasjon.  



4.1.3 Det tillates etablert utløp til bekker fra overvannsanlegg innenfor formålet.  

5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

5.1 LNFR 

5.1.1 Området skal være offentlig. 

5.1.2 Det tillates ikke bebyggelse innenfor området. 

5.1.3 Dagens kjøreveg til Dompen avfallsplass skal holdes åpen og tilgjengelig for drift og 

vedlikehold. 

6 HENSYNSSONER 

6.1 Frisiktsoner 

Innenfor de frisiktsoner som er angitt i planen skal det ikke forekomme sikthindrende 

gjenstander som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende kjørebaners plan. 

6.2 Ras- og skredfaresone 

Hensynssonen skal fungere som sikringssone mot Farvikbekken.  

 

6.3 Bevaring kulturmiljø 

Innenfor område for vegetasjonsskjerm med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø – må 

det ikke foretas noen inngrep eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på 

krigsminnet innenfor arealet. Eventuelle nødvendige tiltak innenfor hensynssonen må 

gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet 

(fylkeskommunen). 

 

6.4 Hensyn reindrift 

Innenfor området skal det gjennomføres tiltak som sikrer at reinen ledes i riktig retning, 

som for eksempel gjerder og bru over Farvikbekken. Tiltak skal utredes og gjennomføres i 

samarbeid med berørt reinbeitedistrikt og godkjennes av den regionale 

reindriftsforvaltningen og Fauske kommune. Tiltakene skal være gjennomført før det gis 

igangsettingstillatelse. 

7 BESTEMMELSESOMRÅDER 

7.1 Utforming (#1) 

Innenfor arealet skal det etableres anlegg for overvannshåndtering, inkludert plassering og 

utforming av sikkerhetsgjerde for å forebygge skade/fare på vilt/rein eller personer. 

Anlegg skal godkjennes av Fauske kommune og NVE før det gis igangsettingstillatelse. 

8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

8.1 Kjøreveger 

Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse. 

8.2 Vegetasjonsskjerm 

Vegetasjonsskjerm skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. 



8.3 Geoteknikk 

Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og 

PBLs §28-1 før det gis igangsettingstillatelse. 

8.4 Plan for VA 

Det skal foreligge plan for overvannshåndtering, inkludert sikringstiltak, før det gis 

igangsettingstillatelse. Planen skal inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker 

belastningen på dagens overvannsnett nedstrøms planområdet. 

8.5 Bygge- og anleggsvirksomhet 

8.5.1 Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden. Planen skal redegjøre for 

bruk av myrmasse til restaurering av myr i nærområdene og planen skal godkjennes av 

Fauske kommune. Det skal utarbeides en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle 

forurensede masser skal håndteres. Prøvetaking av massene tas inn i planen og skal 

gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse.  

8.5.2 Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal 

være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

8.5.3 Vurdering og redegjørelse for bruk av grønne-/grå tak som tar unna overvann skal 

dokumenteres som en del av byggesøknaden. Det skal etableres grønne/grå tak dersom 

utbyggingsformen tillater det innenfor rimelige skjønn. Gjenvinning av varme til 

oppvarmingsformål skal vurderes på samme grunnlag. Fauske kommune skal godkjenne 

vurderingen før det gis byggetillatelse. 

 
8.6 Reindrift 

8.6.1 Tiltak for å sikre at reinen ledes i riktig retning skal være godkjent av berørt 

reinbeitedistrikt, Fauske kommune og den regionale reindriftsforvaltningen før det gis 

igangsettingstillatelse.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 

travbane. Planen skal legge til rette for industrivirksomhet, som krever store arealer. Området er 

tiltenkt kraftkrevende industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon. 

1.2 Planområdet 

Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og travbanen i gjeldende 

reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i sørøst, 

høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra 

eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet 

for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa 

avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske 

sentrum. 

 

 

Figur 1 Planområdet 
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1.3 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

ROS-analysen er utarbeidet i samarbeid med prosjekteringsgruppen. Den 22.06.2018 ble det 

gjennomført en samling med de aktuelle fagene, hvor alle relevante uønskede hendelser ble 

identifisert og vurdert/drøftet. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, 

og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko 

eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i 

arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig 

for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende deler: 

1) Identifisere mulige uønskede hendelser  

2) Vurdere risiko og sårbarhet 

3) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de aktuelle 

kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 
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1.4 Usikkerhet i ROS-analysen 

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte tema-utredninger (støy, reindrift 

og friluftsliv/turisme) og forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og 

vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i 

prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-

analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av 

usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. Dette 

er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er 

ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres 

som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av 

prosjektet. 
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2. METODE 

2.1 Identifisere mulige uønskede hendelser 

For å identifisere mulige uønskede hendelser benyttes en sjekkliste. 

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet. 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i 

sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

2.1.1 VURDERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

Tabell 1 Vurdering av sannsynlighet 

Kategori Tidsintervall 

Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hver 1-10 år 

Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig 100-1000 år 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 
Stabilitet og Materielle verdier. 

 
Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er 
påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 
 
Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av 
hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på 
mat, drikke og husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. 

 

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form 
av økonomiske tap knytte til skade på eiendom. 
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Tabell 2 Vurdering av konsekvens 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

Meget stor Dødelig skade, flere personer 

Varige skader på eller tap av stabilitet 

Svært store materielle skader > 100 mill. kroner 

Stor Dødelig skade, en person 

Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet 

Store materielle skader 10-100 mill. kroner 

Middels Alvorlig personskade 

Kortvarig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 1-10 mill. kroner 

Liten Personskade 

Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 100 000 – 1 mill. kroner 

Svært liten Ingen personskade 

Ingen skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader < 100 000 kroner 

 

Tabell 3 Sammenstilling av konsekvens 

KONSEKVENSKATEGORI 
 
 
KONSEKVENSTYPER 

MEGET STOR STOR MIDDELS LITEN SVÆRT LITEN 

Liv og helse      

Stabilitet      

Materielle verdier      
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2.1.2 EVALUERING AV RISIKO 

 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens. 

Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha høy 

sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er 

hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  

 

 

Tabell 4 Riskomatrise for hver kategori 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Svært liten 

(1) 
Liten (2) Middels (3) Store (4) 

Svært 

store (5) 

Svært sannsynlig (A)      

Meget sannsynlig (B)      

Sannsynlig (C)      

Moderat sannsynlig (D)      

Lite sannsynlig (E)      

 

Tabell 5 Sammenstilling av risikobildet 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse              

Stabilitet              

Materielle verdier              
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3. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

3.1 Innledende kartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante uønskede hendelser.  

 

FARE VURDERING 

Naturhendelser 

Skredfare (snø, is, stein, 

leire, jord) 

Topografien i området er av en slik art at planområdet ikke er 

utsatt for skredfare. Aktsomhetskart til NVE viser heller ingen 

områder med soner for skred. Skredfare vurderes ikke i analysen. 

Ustabil grunn Det er gjennomført grunnundersøkelser innenfor planområdet, 

herunder vurdering av områdestabilitet og lokal stabilitet. Det er 

påvist sensitiv/kvikkleire. Temaet vurderes. 

Flom i vassdrag Flom i bekker kan forekomme – temaet vurderes. 

Overvann Området er relativt flatt og består av myr som fungerer som 

fordrøyning. Det er i tillegg begrenset kapasitet på eksisterende 

overvannsnett. Temaet vurderes. 

Havnivåstigning, stormflo Planområdet ligger ikke sjønært. Temaet vurderes ikke i analysen. 

Andre uønskede hendelser 

Akutt forurensning Det vil ved anlegget være behov for nødstrømsaggregater. Ved 

bruk av dieselaggregat vil det være fare for utslipp.  

 

Det vil være behov for stor kjølekapasitet – akutt utslipp av 

temperert kjølevann til bekker kan forekomme. 

 

Temaet vurderes. 

Brann/eksplosjon i 

industri 

Det legges til rette for industrianlegg, med 

datahaller/datakontainere. Brann i anlegg kan følgelig forekomme. 

Temaet vurderes. 

Bortfall av 

energiforsyning 

Det legges til rette for industri med stort kraftbehov. Bortfall av 

energiforsyning vil medføre stopp i anlegget. Temaet vurderes. 

Svikt i vannforsyning Det vil være behov for kjøleanlegg. Ved benytting av vann til 

kjøling vil bortfall av vannforsyning vil medføre stopp i anlegget. 

Temaet vurderes. 
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4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

4.1 Sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremsto som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av 

disse: 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

4.1.1 FLOM OG OVERVANN 

Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og originalt 

udrenert myrterreng. Farvikbekken ligger tett inntil planområdet i nord og vest, Krokdalsbekken i 

sør. Myra innenfor planområdet har om lag 50% avrenning til Farvikbekken og 50% avrenning til 

Krokdalsbekken. Farvikbekken tar opp Krokdalsbekken nedstrøms planområdet og snirkler seg 

gjennom Fauske sentrum før utløp i havet ca. 3,5 km sørvest for planområdet.  

 

Ved utbygging og asfaltering av området mister man myras egenskap til å samle opp og fordele 

vannet ut i bekker og kanaler over tid, tilsvarende et kunstig fordrøyningsbasseng. Dette vil stille 

andre krav til kapasitet på overvannshåndtering nedover fra området. Større vannføring i bekker 

vil også kunne endre erosjonsforhold, og det kan bli behov for plastring av bekker. På grunn av 

store areal og liten høydeforskjell kan det også bli utfordrende å få selvfall på overvann og 

spillvann. 

 

Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det gjennomføres en risikoanalyse for 

temaet. 

4.1.2 USTABIL GRUNN 

Planområdet ligger ikke innenfor en kartlagt kvikkleiresone. Rambøll har imidlertid gjennomført 

geotekniske undersøkelser på området. Undersøkelsene viser at grunnforholdene består av et 

topplag av torv over leire til stor dybde. Sonderinger og prøvetakinger indikerer at det er 

sprøbruddmateriale og kvikkleire i dybden i de fleste punkt. Selve planområdet er tilnærmet flatt, 

og heller ikke i umiddelbar nærhet er det topografiske forhold som tilsier at det er nødvendig å 

utrede områdestabiliteten nærmere mhp løsneområde. Avstanden til nærmeste forhøyning i 

kvikkleiresone 1659 til planområdet er mer enn 700 meter, og her ligger terrenget på ca. +55 

(travbanen ligger på ca. +40). Store avstander, små høydeforskjeller og relativt stor dybde til 

mulig kvikkleire gjør at et eventuelt skred fra sone 1659 vurderes å uansett ikke kunne treffe 

planområdet. I tillegg er kvikkleiresonen vurdert til lav faregrad, slik at muligheten for skred anses 

å være liten og det konkluderes med at planområdet ikke er utsatt for fare fra kartlagte 

kvikkleiresone 1659 Hjemås. 

 

Under befaring ble det observert noe erosjon i Farvikbekken. Det vil være nødvendig med 

stabiliserende tiltak for bekken.  
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Basert på funn av kvikkleire i området vurderes planområdet som sårbart overfor områdestabilitet. 

Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som vil bli 

ytterligere utredet og hensyntatt i forbindelse med videre prosjektering av industriområdet. 

4.1.3 AKUTT FORURENSNING 

 

Anleggsfase 

All anleggsdrift medfører en fare for akutt forurensning. Dette gjelder bl.a. uhell med oljelekkasjer 

og havari. Planområdet har avrenning mot både Farvikbekken og Krokdalsbekken. Akutt 

forurensning til bekkene kan forekomme. Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det 

gjøres derfor en risikovurdering av temaet. 

 

Driftsfase 

Faren for akutt forurensning ved et ferdig utbygd industriområde/datasenter knytter seg i hovedsak 

til aggregat til nødstrøm og evt. vannbasert kjøleanlegg. Drift og etterfylling av drivstoff til aggregat 

utgjør en fare for akutt forurensning. Løsning for kjøleanlegg avhenger av hvem som etablerer seg 

på industriområdet. Ved et vannbasert kjøleanlegg er det en viss fare for utslipp av temperert vann 

til nærliggende bekker. Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering. 

4.1.4 BRANN 

Det vil være potensiale for brann i datasenter med dets innhold og infrastruktur (aggregat, 

elektronikk etc.). Samtidig vil brannsikring være en prioritet i den videre prosjekteringen av 

området. Senteret vil bli utstyrt med slokkeanlegg, hvilken type er ikke bestemt da det avhenger 

av hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsning etablerer ønsker 

(datahaller, hangarer eller kontainere).  

 

Det vil lagres drivstoff på området i forbindelse med aggregat til nødstrømsanlegg. Lagring av 

drivstoff har potensiale for brann.  

 

Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering. 

4.1.5 BORTFALL AV ENERGIFORSYNING 

Området planlegges for industri med stort kraftbehov, som datalagringssenter og evt. 

batteriproduksjon. Energiforsyning er nødvendig for drift av anleggene og planområdet vurderes 

som sårbart overfor temaet.  

 

Ved etablering av annen industri vil også energiforsyning være nødvendig for drift av anlegget, 

men ikke alle typer industri vil være like sårbare ovenfor temaet. Det gjøres en risikovurdering 

mht. kraftkrevende industri som anses som mest sårbart ovenfor temaet. 

4.1.6 SVIKT I VANNFORSYNING 

Dersom det benyttes vannbasert kjøleanlegg til datasenter er området svært sårbart overfor svikt 

i vannforsyningen. Ved svikt i vannforsyningen må anlegget da stoppes. Det gjøres derfor en 

risikovurdering av temaet. 

 

Ved etablering av annen industri vurderes området mindre sårbart.  
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4.2 Risikovurdering 

4.2.1 FLOM OG OVERVANN 

Sannsynlighet: 

Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det utarbeides en 

overordnet VA-plan med fokus på overvannshåndtering. Planen følges opp i videre prosjektering 

av området. Store nedbørsmengder kan likevel forekomme og medføre flom i tilgrensende bekker. 

Svikt i overvannsnettet kan også forekomme og videre føre til flom i tilgrensende bekker. 

 

Hendelsen vurderes til sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Farvikbekken har dårlig kapasitet med erosjonsproblematikk og flere av kulvertene nedstrøms 

planområdet har dårlig tilstand. Bekken går gjennom Fauske sentrum før utløp til havet og en 

eventuell flom eller svikt i overvannsnettet på området vil føre til store vannmengder nedstrøms 

planområdet. Store vannmengder nedstrøms planområdet vil videre kunne medføre svikt i 

kulverter med dårlig tilstand og videre flom i både boligområder og sentrumsområdet. 

Konsekvensen vurderes derfor til stor. 

 

Materielle verdier: 

Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og planområdet kan 

oversvømmes. Dette vil kunne medføre skade på bebyggelse og utstyr innenfor planområdet og 

konsekvensen vurderes til middels. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X   X     X   

Stabilitet   X      X   X  

Materielle verdier   X     X    X  

 

4.2.2 AKUTT FORURENSNING 

Sannsynlighet: 

I forbindelse med datasenteret vil det bli lagret drivstoff til aggregat. Drivstofftanker vil bli etablert 

i henhold til gjeldende regelverk, men teknisk svikt, menneskelig svikt, feil ved fylling osv., kan 

likevel medføre akutt utslipp av drivstoff. Sannsynligheten vurderes til sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 



Rambøll - Åsmyra Industripark 

 

 

 

14/20 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for nærliggende områder/befolkningen. 

 

Materielle verdier: 

Hendelsen kan medføre noen kostnader knyttet til oppryddingsarbeid av utslipp. Konsekvens 

vurderes til liten. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X   X     X   

Stabilitet   X   X     X   

Materielle verdier   X    X     X  

 

4.2.3 BRANN 

Sannsynlighet: 

Et datasenter vil inneholde mye tekniske anlegg, servere, datautstyr, transformatorer etc. Følgelig 

vil brann kunne oppstå. Teknisk feil, kortslutninger, menneskelig svikt etc. vil kunne være årsaker 

til at brann oppstår.  

 

Anlegget vil bli utstyrt med slukkeanlegg. Hvilken type er ikke bestemt, da det avhenger av både 

hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsningen etablerer velger 

(kontainer, hangarer, datahaller). Anlegget vil uansett bygges i henhold til gjeldende krav for 

brannsikring.  

 

Sannsynligheten for en mindre brann i anlegget vurderes som sannsynlig. En mindre brann vil ikke 

være merkbart utenfor datasenteret. En større brann som rammer store deler av anlegget (flere 

kontainere, en datahall etc.) vurderes å være moderat sannsynlig. En større brann vil være 

merkbart og anses som det verste scenariet og en slik hendelse legges til grunn i risikovurderingen.  

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Det vil ikke være permanente arbeidsplasser inne i datahallene/hangarene/kontainerne. Det legges 

opp til egne bygg for kontorer/administrasjon. Således vurderes en brann i anlegget å medføre 

liten konsekvens for liv og helse. Dog kan personskade forekomme. 

 

Stabilitet: 

Området har god avstand til bebyggelse utenfor planområdet. Nærmeste bebyggelse er 

bilopphuggeriet i vest, her er det imidlertid lagt inn en bred buffersone i tillegg til Farvikbekken 

som skiller områdene fra hverandre. Det vurderes derfor å være liten fare for brannspredning til 

andre bygg utenom datasenteret. Ved gode brannsikringsrutiner vurderes det også å være liten 



Rambøll - Åsmyra Industripark 

 

 

 

15/20 

fare for brannspredning mellom datahaller/hangarer/kontainere. Dermed vil det i liten grad være 

behov for å evakuere folk i nærområdet. 

 

Materielle verdier: 

En større brann vil ha store materielle skader, i form av bygninger og utstyr. Konsekvensen 

vurderes derfor til stor. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X   X    X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X     X   X  

 

4.2.4 BORTFALL AV ENERGIFORSYNING 

Sannsynlighet: 

Området planlegges for industri med stort kraftbehov. Teknisk feil, kortslutning, ekstremvær, 

menneskelig svikt etc. kan medføre bortfall av energiforsyning. Det legges imidlertid opp til 

nødstrømsaggregat ved bortfall av energiforsyning. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig.  

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Bortfall av energiforsyning medfører at anlegget stopper opp. Anlegget etableres imidlertid med 

nødstrømsaggregat og bortfall vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til 

liten. 

 

Materielle verdier: 

Bortfall av energiforsyning medfører ingen skader på anlegget og hendelsen vurderes ikke å 

medføre konsekvens for materielle verdier. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X  X     X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X  X     X   
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4.2.5 SVIKT I VANNFORSYNING 

Sannsynlighet: 

Dersom anlegget benytter vannbasert kjøling vil området være sårbart overfor svikt i 

vannforsyning. Teknisk feil, vedlikehold, menneskelig svikt, ekstremvær etc. kan medføre svikt i 

vannforsyningen. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Svikt i vannforsyning medfører stopp i anlegget, da det er avhengig av kjøling. Svikt i 

vannforsyning vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til liten. 

 

Materielle verdier: 

Bortfall av vannforsyning medfører ingen skader på anlegget, men stopp i anlegget. Hendelsen vil 

i de fleste tilfeller være kortvarig og konsekvensen vurderes til svært liten.  

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X  X     X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X  X     X   
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5. IDENTIFISERING AV TILTAK 

5.1 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Tabell 6 Risikoreduserende tiltak 

Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

Flom og overvann Det utarbeides en overordnet VA-plan med fokus på 

overvannshåndtering. Planen følges opp i videre 

prosjektering av anlegget. 

Ustabil grunn Det anbefales at torv fjernes og at det legges fiberduk før 

det fylles med sprengstein. Mer enn 1,0 meter oppfylling 

bør unngås. Ferdig opparbeidet tomt egner seg da til lette 

konstruksjoner på maks 2-3 etasjer.  

 

Øvrige tiltak identifisert i rapport fra grunnundersøkelser og 

vurdering av områdestabilitet forutsettes gjennomført. 

Akutt forurensning Beredskapsplan for hendelser med akutt forurensning. 

Brann Fokus på forebyggende brannvern ved drift av 

datasenteret. Beredskapsplan for hendelser med brann i 

anlegget. 

Bortfall av energiforsyning Det legges opp til nødstrømanlegg. 

Svikt i vannforsyning Det anses ikke nødvendig med tiltak. 

 

5.2 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivået for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den 

aktuelle fasen. 

 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 

 

Tabell 7 Endret risiko for uønskede hendelser 

Hendelse/fare Endring i risiko – anleggsfase Endring i risiko – permanent fase 

Flom og overvann Uendret risiko Redusert risiko 

Ustabil grunn Uendret risiko Redusert risiko 

Akutt forurensning Uendret risiko Redusert risiko 

Brann Uendret risiko Redusert risiko 

Bortfall av energiforsyning Uendret risiko Redusert risiko 

Svikt i vannforsyning Uendret risiko Uendret risiko 
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6. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

 

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann, 

bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering 

av de nevnte tema.  

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 

 

Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det 

ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene 

vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre 

prosjektering av området. 
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BAKGRUNN 
Arctic Host AS ønskjer å etablere datasenter eller liknande kraftkrevjande 
industri på Åsmyra i Fauske kommune.  

OVERORDNA VA-PLAN 
Dette notatet og tilhøyrande plankart gjer greie for korleis vatn, avløp og 
overvatn kan handsamast i planområdet. Det er synt mogleg tilkopling til 
kommunalt VA-nett, gjort greie for flaumsituasjonen og gjeve forslag til 
handsaming av overvatn i planområdet. 

GRUNNLAG VA 
Næraste vasstilkopling med god kapasitet er sør for planområdet der det kan 
hentast inntil 50 l/s jfr kommunen (Fauske, 2018). Ved behov for større 
vassmengder vil ei fysisk måling vere nødvendig. Nord i planområdet ligg ei 
pumpestasjon for avløpsvatn som pumper bla drensvatn frå «dompen», 
gammal avfallsfylling. Vidare er det utsleppstillating for spillvatn  (Fauske, 
2018).  

GRUNNLAG OVERVATN, FLAUM 
Planområdet er ein del av ei myr med avrenning til Farvikbekken i nord og 
Krokdalsbekken i sør, sjå Figur 1 og Figur 2. Farvikbekken tek opp 
Krokdalsbekken nedstrøms planområdet og snirkler seg gjennom Fauske 
sentrum før utløp i havet, sjå Figur 3. Resten av myra ligg nordaust for 
planområdet og denne har avrenning over planområdet.  
 
Ved utbygging vil myra i planområdet drenerast og avløpsmønsteret endrast. 
Rapporten «Reguleringsplan Krokdalsmyra travbane, geoteknisk vurdering» 
(Støver-Hofstad, 2018) beskriver delvis kollapsa kulvertar og 
erosjonsproblemer i Farvikbekken. Det tyder på behov for god fordrøying i 
planområdet for å ikkje forverre nedstrøms situasjon.  
 
Avrenninga frå planområdet er om lag 380 l/s ved dimensjonerande 
regnhending, sjå Vedlegg 1.  
 

TEKNISK NOTAT – OVERORDNA 
VA-PLAN 
Oppdragsnamn Åsmyra industripark 
Prosjekt nr. 1350030514 
Kunde Åsmyra Industripark AS 
Notat nr. 1 
Versjon 1 
Til Lasse A Bang 
Fra Fredrikke Kjosavik 
Kopi 

 

  
Utført av Fredrikke Kjosavik 
Kontrollert av Lars Skeie 
Godkjent av 
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Figur 1 Nedbørfelt nord (SCALGO, 2018) Figur 2 Nedbørfelt sør (SCALGO, 2018) 

 
Figur 3 Nedbørfelt til sjø (SCALGO, 2018) 

OVERVATN 
Myra som ligg utanfor planområdet ønskes bevart utan å drenere. Ved å leggje ei avskjerande grøft 
langs den austlege delen av planområdet handsamast avrenninga frå myra. Grøfta kan tettast med 
leire, ha tverrsnitt som synt i Figur 4, med høg, tett kant inn mot planområdet og ein litt lågare, tett 
kant mot myra. 
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Figur 4 Tverrsnitt avskjerande grøft 

 
0-situasjonen  
Utbygging med mykje asfalt og tette flater, blågrøne strukturar som demper avrenninga i utkanten av 
planområdet. Avrenning frå planområdet vert om lag 2700 l/s ved dimensjonerande regnhending 
inkludert 40% klimapåslag, sjå Vedlegg 2 

 
Det er mogleg å forsterke/plastre bekk, ordne kulvertar og flaumsikre Farvikbekken fram til utløpet i 
sjøen slik at den toler denne ekstra vassmengda. Dette er ofte ei uhensiktsmessig og dyr løysing, men 
vurdering av kapasitet og nødvendige tiltak kan gjerast på særskild førespurnad.  
 
Alternativt kan regnvatnet fordrøyast i magasin med utløpskontroll slik at avrenninga vert den same 
som før utbygging, 380 l/s. Dette krev vanlegvis ikkje nedstrøms tiltak sidan situasjonen blir uendra 
utafor planområdet. Fordrøying vil krevje eit volum på 2 600 m3, sjå Vedlegg 3.  
 
Forslag til fordrøyingsmagasin er ein kanal langs ytterkant av planområdet, dette vil redusere behovet 
for overvatn- og drensrøyr. Kanalen kan byggast opp med pukk som synt i Figur 5 med leire som tetting 
ut av planområdet. Kanalbotn må liggje lågare enn drensrøyr og bør ha minste helling 5 ‰ mot utløp. 
Der kanalen krysser vegar kan den leggjast i røyr. Ved 2 m djup kanal vil denne få volum > 8 m3 per 
meter kanal og minstekravet til kanallengde blir 2 600 / 8 = 325 m. Kanal skissert i planteikning er 
1350 m lang. I planområdet leggjes drensrøyr og røyr for overvatn til kanal etter behov.  

 
Figur 5 Kanaltversnitt 
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For å gjere 0-situasjonen lik situasjonen før utbygging, deles kanalen i to med to utløp, eit til 
Farvikbekken i nord og eit til Krokdalsbekken i sør. 0-løysinga vert da utløp med vassbrems som gjev 
maksimalt utløp 190 l/s til kvart av bekkeløpa.  
 
På grunn av kanalløysinga er det mogleg å gje redusert belastning til bekkeløpa. Kanal skissert i 
planteikning har eit samla fordrøyingsvolum 10 000 m3 og 0-løysinga nytter berre 2 600 m3. Ved å 
nytte halve fordrøyingsvolumet (5 000 m3), kan utløp til kvart av bekkeløpa halverast til 95 l/s, sjå 
Vedlegg 4.   
 
Ved utløp frå fordøyingskanal til bekk må behov for erosjonssikring i utløpet vurderast. 

1-situasjonen 
Utbygging med mykje grøne flater (grøne tak, grasplen/trær etc). Dette vil gje ei avrenning på om lag 
2200 l/s for reguleringsområdet, sjå Vedlegg 5. Nødvendig fordrøyingsvolum med denne løysinga er 
1700 l/s, sjå Vedlegg 6. Avleiing av overvatn og fordrøying kan løysast som i 0-situasjonen. 

FLAUM 
Ved flaum kan Farvikbekken stige inntil 3 m og overfløyme mykje av området som synt i Figur 6, etter 
NVE si oversikt over aktsomheitssoner (NVE, 2018). Aktsomheitssonene gjev eit grovt estimat og reell 
vasstand bør kalkulerast med ein hydraulisk modell med god oppløysing for å bestemme meir eksakt 
flaumvasstand.  Flaumsikring av området kan vurderast etter behov, i samråd med kommunen. 
Alternativt kan bygg utførast flaumsikre. 
 

 
Figur 6 Aktsomhetssone for flaum (skravert område), grøn bekk kan få vasstandsstigning inntil 3m (NVE, 

2018) 

REETABLERING/OPNING NATURLEGE VASSVEGAR 
Alt er ope i planområdet og det er såleis ikkje grunnlag for reetablering eller opning. Nedstrøms går 
Farvikbekken i kulvert(ar), men det synest ikkje naturleg å vurdere nedstraums opning som del av 
planarbeidet.  

UTTAK SLUKKEVATN  
Det er behov for 50 l/s til slukkevatn. Det er tilstrekkjeleg kapasitet til dette (Fauske, 2018).  
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LØYSINGAR 

Vatn 
Kan hentast frå kum i sør som er knytt til 225 mm PE-leidning, kummen vart oppgradert i 2017. 
Plassering vist i plankart. 

Avløp 
Spillvatn sendes nord til pumpestasjon som pumper drensvatn frå dompen til avløpsrenseanlegg. 
Kapasitet er ukjend og pumpestasjon kan måtte oppgraderast, avhengig av avløpsmengd. Plassering 
vist i plankart. 

Overvatn 
Avskjerande grøft aust i planområdet for å ta avrenning frå myra ved planområdet og sende den til 
Farvikbekken/Krokdalsbekken.  
Kanalar rundt planområdet som fungerer både som transportveg for overvatn og som 
fordrøyingsmagasin. Utløpskontroll før utløp til bekk. Drensrøyr/overvatn/takvatn frå planområdet føres 
til næraste kanal.  
 
Det må vere minst 5 ‰ helling frå planområdet til kanal for at overflatevatn skal renne av. 

MOGLEGE KONFLIKTER/UTFORDRINGAR/KONSEKVENSER 
 Farvikbekken har dårleg kapasitet med erosjonsproblematikk og øydelagde kulvertar nedstrøms 

(Støver-Hofstad, 2018). Dette bør ordnast opp uavhengig av utbygging i planområdet. Foreslått 
løysing til handsaming av overvatn gjev uendra eller betra situasjon. 

 Planområdet kan overfløymast (NVE, 2018). Flaumsikring av bygg bør utførast. Alternativt kan 
planområdet flaumsikrast med flaumvoll eller liknande i dialog med kommunen.   

 Avhengig av kapasitet og behov kan pumpestasjon for spillvatn måtte oppgraderast.  
 Det går ein trase med pumpeledning for spillvatn og vassledning langs vestkanten av 

planområdet, nøyaktig plassering bør avklarast ved detaljprosjektering, kan kome i konflikt med 
kanalsystemet. 
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Vedlegg 2 Avrenning etter utbygging, 0-scenarioet 

 



 

 

8/14   

 

Vedlegg 3 Fordrøyingsvolum 0-situasjonen 
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Vedlegg 4 Fordrøyingsvolum redusert utløp 
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Vedlegg 5 Avrenning etter utbygging, 1-situasjonen 
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Vedlegg 6 Fordrøyingsvolum etter utbygging, 1-situasjonen 
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1 Bakgrunn

I  s a m m e n h e n g  m e d  r e g u l e r i n g s a r b e i d e t  f o r  e t  n y t t  i n d u s t r i o m r å d e  i  F a u s k e

kommune, Åsmyra Industripark, er det ønsket en vurdering av utgraving av myr

med tanke på klimagassutslipp. Myr innehar flere funksjoner som filter,

flomdemper, og ikke minst karbonlager. Myrområder bygger seg opp over lange

t idsperioder og i  Norge inneholder myrarealer vanl igvis mel lom 100 og 200 kg

karbon (C) per m 2 [1]. Skånsom omgang og vern av fungerende myrområder er

derfor et viktig klimatiltak.

Det  e r  p lan lag t  å  omregu le re  de le r  av  Krokda lsmyra  t ravbane t i l  i ndus t r ib ruk ,

deriblant datalagringssenter. Masseutskiftning anbefalt av geoteknikk er å fjerne

all torv/myr på alt areal med planer om fremtidig utnyttelse. Planområdet er på

255,5 daa og topplag av myr/torv er mellom 1-1,5 m. [2]

I planprogrammet [7] er satt krav om utredning av CO2-utslipp samt vurdering

av konsekvenser med avbøtende tiltak. Notatet skal ta for seg dette.

2 Kort om myrområder

Myrområder har et høyt grunnvannsnivå og har surt vann (lav pH). Myrområder

dannes i områder der nedbør er høyere enn fordampning, noe som medfører våte

områder der dannelsen/vekst av organisk materiale går hurtigere enn

nedbrytingen. På denne måten lagrer myrene store mengder CO2. Ved drenering

senkes grunnvannsnivået, tilgangen på oksygen øker og det samme gjør

nedbrytningshastigheten. Dette gjør at et myrområde går fra å binde CO2 til å gi

fra seg CO2. Det er følgelig klimavennlig å bevare myrområdene, samtidig som

dette er de arealene som gir antatt best flomdemping per arealenhet (skogens

svamper). Denne svamp-effekten bidrar både til å ta opp vann i våte perioder,

samt å slippe deler av dette ut i tørre perioder og da redusere problemer med

tørke [3].
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3 Karbonlagring og CO 2 fra deponert myr

Tallene presentert her er basert på lite grunnlag: gjennomsnittstall og referanseverdier er tatt i bruk for

å regne ut utslippet fra utgravingen av myrområdet. Estimatet fører derfor med seg en betydelig

usikkerhet og skal bare presenteres med dette i betraktning.

For å gi et estimat av hvor mye karbon som er potensielt lagret i myrområdene på planområdet er det

utført beregninger basert på følgende formel [4]

= × × × [ ]

Hvor Cmyr er karboninnholdet i myrområdet, TOC er totalt organisk karbon, BD er jordas tetthet (bulk

density), T er tykkelsen av myra, og A er areal av myra. Siden det ikke har blitt foretatt miljøtekniske

grunnundersøkelser på myra er det ikke visst hva totalt organisk karbon og jordtetthet er, men

referansetall kan hentes fra faglitteraturen. TOC er satt til landsgjennomsnittet for myr i Norge, TOC =

48,5 % [1]. Jordas tetthet (BD) er satt til 0,127 g/cm 3 hentet fra Kunnskapsstatus for utslipp og binding

av karbon i jordbruksjord[4]. Tykkelsen som ble målt varierte mellom 1-1,5 m, og T er derfor satt til

1,25 m. Det er antatt geoteknisk anbefaling følges og at tilnærmet all myr fjernes på planområdet, A er

derfor satt til 250 daa.

Totalt organisk karbon

(TOC) [%]

48,5

Jordas tetthet (BD)

[g/cm 3]

0,127

Tykkelse (T) [m] 1,25

Areal (A) [m 2] 250 000

Karboninnholdet i myra blir ut i fra formelen ovenfor lik 19 250 tonn. CO 2 veier 3,664 ganger mer enn C.

Hvis myren graves opp, deponeres, og alt karbonet lekker ut som CO 2 i nedbrytningsprosessen

vil det tilsvare 70 500 tonn CO2. Gjennomsnittsnordmannen slipper årlig ut 8,6 tonn CO2 [5], dermed

vil 70 500 tonn CO2 være lik utslippet til 8 200 nordmenn i ett år.

Lystgass (N 2O) er også en klimagass som vil dannes i nedbrytningsprosessen, basert på nitrogeninnhold

i myren og tilgang til oksygen (aerob prosess). Uberørt myr danner gassen metan (CH 4; anaerob prosess),

men denne prosessen stopper opp ved tilgang til oksygen. Det kan antas at utslipp av lystgass og metan

går cirka opp i opp som klimagasser og kan derfor neglisjeres fra regnskapet [6].

4 0-alternativet

0-alternativet er å la myra være i fred. Geoteknisk vurdering sier det er både drenert og udrenert myr i

planområdet [2]. Drenert myr vil på lik linje med deponert myr ha tilgang til luft og brytes dermed ned

og slipper ut CO2 [6]. Det finnes ikke grunnlag for å si hvor mye av myren i planområdet som er

drenert, og dermed er det vanskelig å anslå klimagassutslipp for 0-alternativet.
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5 Avbøtende tiltak

Figur 1: Hierarki over tiltak for å unngå negativ påvirkning ved utbyggingsprosjekter [8]

Første prioritet vil vanligvis være å unngå å grave opp og drenere myr i det hele tatt, men her er nesten

hele planområdet bestående av myr og inngripen er dermed uunngåelig.

Må man grave opp myr er neste prioritet å begrense og redusere omfanget av inngrepet. Slik vil minst

mulig myrmasser få tilgang til luft og danne CO2. Arealeffektivt arealbruk vil være et godt avbøtende

tiltak. Per nå (03.01.19) er utbyggingsdetaljer uavklart og mer konkrete anbefalinger om arealbruk er

vanskelig.

Neste prioritet vil være å restaurere direkte effekter av inngrepet. Utgravde torvmasser kan restaureres

v e d  å  b r u k e s  t i l  r e h a b i l i t e r i n g  a v  m y r e r  i  n æ r o m r å d e t .  M a s s e n e  k a n  b r u k e s  t i l  å  t e t t e  i g j e n

d r e n e r i n g s g r ø f t e r  f o r  å  h e v e  g r u n n v a n n s n i v å e t .  D e t t e  b i d r a r  b å d e  t i l  å  r e d u s e r e  n e d b r y t n i n g e n  a v

utgravde myrmasser og en redusert nedbrytning av eksisterende grøftet/drenert myr. Dette er et tiltak

som gir dobbelt effekt og kan føre til et negativt klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og

hindrer allerede drenert myr å nedbryte [8].

Et annet tiltak vil være å gjøre noe med drenert myr som vil ligge i randsonen, mellom planområdet og

udrenert myr. Overvann fra tette flater innenfor tiltaksområdet kan ledes til infiltrasjonsgrøfter i

randsonen for å opprettholde vannivået i torvmassene i randsonen. Alternativt kan mineraljord legges på

toppen over drenerte myrmasser for å redusere tilgangen til luft og dermed redusere CO 2 utslipp over tid

[9].

Siste prioritet er å kompensere for gjenværende negative konsekvenser. Dette innebærer å skape nye

verdier som tilsvarer de tapte verdiene. Et slikt tiltak vil være å restaurere like mye myr som man

utgraver og deponerer.
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6 Oppsummering og anbefaling

Utgraving og deponering av myra kan føre til utslipp tilsvarende 70 500 tonn CO 2, noe som tilsvarer

utslippet til 8 200 nordmenn i ett år. Det vil også være en inngripen av 250 daa nesten uberørt natur.

Planlegging av flomhåndtering og utbygging burde kombineres for å finne gode løsninger som tar vare

på mest mulig myr. Det anbefales også å utforske muligheten til å gjenbruke utgravde myrmasser til å

restaurere drenert/grøftet myr i nærområdet da dette har størst avbøtende effekt.

Figur 2: Kart over torvmyr i og nær tiltaksområdet som kan være aktuelle for restaurering.

Figur 3: Drenert myr. Kilde: ndla.no
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Vurdering av forurenset grunn

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan

for Krokdalsmyra travbane, Figur 1. Planen skal legge til rette for etablering av

datalagringssenter, samt annen industri.

Figur 1: Planområdets avgrensning
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Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommene 103/1541

og 103/170, samt deler av 120/1. Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og

travbanen i gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av

Holtanveien i sørøst, høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil

være fra eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i

planområdet for å sikre adkomst til nytt næringsareal.

I dette notatet vurderes forurensningssituasjonen på selve reguleringsplanområdet ut fra en

gjennomgang av eksisterende tilgjengelig informasjon, som rapporter, tegninger, offentlige databaser

som miljostatus.no, vann-nett.no, miljodirekoratet.no osv.

Grunnforhold

I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på planområdet

er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs travbanen på

østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for travbanen, som kan forklare

høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr grunnarbeid og evt

masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser viser at grunnforholdene

består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde. (G-not-001 1350019790-009,

Rambøll).

Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i planområdet

ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003 forteller at anlegget

ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser. Torv/myr har ligget

uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner. Masseutskiftning anbefalt av

geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om fremtidig utnyttelse.

Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet på

seeiendom.no, Figur 2.

Figur 2: Utsnitt fra seeiendom.no som viser Bilopphuggingstomta.
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Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn, Dompen

avfallsplass – nedlagt kommunal fylling på deler av aktuelt område, Figur 3.

Figur 3: Utsnitt fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn

på deler av reguleringsplanområdet
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Dompen avfallsplass

Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut til at

deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert sigevannsoppsamling i

kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann renner mot

reguleringsområdet.

Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser verken

på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll og etterdrift

av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i Farvikbekken som viste at

sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4.

De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre

vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt

tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten, gnr/bnr

103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deponiet mot

øst.

Figur 4: Oversiktskart Dompen avfallsplass 1998. Kilde: « Tiltaksplans for avslutning, kontroll og

etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser»
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Biloppopphuggingstomta

Bilopphuggingstomta, gnr/bnr 103/1300 grenser til reguleringsplanområdet i nordvest, Figur 5.

Figur 5: Flyfoto fra 2009 som viser lagring av biler/bilvrak langs eksisterende adkomstvei i nordvest (.

Ved omarbeiding av eksisterende adkomst til reguleringsområdet kan det påtreffes forurenset grunn fra

lagrede/parkerte bilvrak langs veien. Forurensning i form av metaller, PAH (polyaromatiske

hydrokarboner), BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylenere), PCB og hydrokarboner (oljeforbindelser)

kan påtreffes her. Eventuell spredning av forurensning fra bilopphuggingstomta til planområdet i

nordvest er ikke kjent, men lite sannsynlig da myr binder organiske forbindelser godt.

Konklusjon
Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med

steinmasser, som normalt er rene masser.

Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver tatt i

Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta. Travbanetomten

kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deler av Dompen deponi.

Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en

omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.

Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til

reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det:
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Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir

utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i

grunnen. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort strekning langs

adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle forurensede masser skal

håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i forbindelse med tiltaksgjennomføring.

Vegard Selvåg Ulvan
Miljørådgiver

1351780 - Environment & Nature

D +47 45216627

M +47 45216627

vegard.ulvan@ramboll.no
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Navn Funksjon Tilst Ref Elektronisk  postadresse  
Lasse Bang  Tiltakshaver  x x Lasse@arctichost.cloud 
Andrea Birch-Aune 
Marthinsen 

Rambøll x x andrea.marthinsen@ramboll.no 
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1. Planforutsetninger  

 Plantype - detaljreguleringsplan 
2. Planområdet - avgrensing  og omfattes av følgende planer  

- Planområdet  
 Vurdere avgrensing til Holtanveien for etablering av gang/sykkelvei og 

adkomst 
 Vurdere avgrensing hvor deler av E6 er med før og etter avkjøring til området. 

Avklares med vegvesenet. 
 

-  Kommuneplanens arealdel sentrum  - bestemmelser 
                  -  Planstaus for området er reguleringsplan Krokdalsmyra travbane 

    -  Planen vil erstatte deler av følgende planer – Krokdalsmyra travbane 
    -  Området omfattes av reguleringsplan med annet formål  

 
3. Pågående planarbeid  

Det pågår ikke annet planarbeid i område 
4. Kart  

Planfremstillingen skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 
Nærmere beskrevet i kravspesifikasjon. 

5. Berøres tiltaket av følgende rikspolitiske retningslinjer: 

a. Verna vassdrag- nei 

b. Samordnet areal- og transportplanlegging- nei 

c. Styrking av barn og unges interesser- nei 

6. Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet: 

a. Kommunenale vedtekter 

b. Kommunale retningslinjer 

c. Bestemmelser i kommuneplan 
Parkering industri/lager 0,5 – 1,0 parkeringsplass pr 100 m2 BRA. 
Sykkelparkering  

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid  
a. Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet.  

mailto:andrea.marthinsen@ramboll.no
mailto:eirik.lind@ramboll.no
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
mailto:gunnar.myrstad@fauske.kommune.no


      

 

FAUSKE KOMMUNE  
 Plan utvikling  
 Oppstartsmøte detaljreguleringsplan 
 

 
b. Varslet skal inneholde: 

 Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 

 Kart 1:500 – 1:1000 med avmerket planavgrensing. 

Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

Fauske kommune sender adresseliste 

8. Viktige utredningsbehov forplanarbeidet- foreløpig vurdering 

- Planen er ku-pliktig etter Ku -forskriften  

Vedlegg I pkt. 24  Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

- Det utarbeides planprogram hvor ingen tema blir utredet 

- Forhold som bør vurderes : 

Håndtering av overvann 

Geoteknisk stabilitet 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet 

Gang/ sykkelvei 

Bruk av overskuddsvarme 

Grønne tak  

 

9. Veinavn 
 Det vurderes  nytt veinavn innenfor planområde 

 
10. Kommunal tekniske anlegg 

a. Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og 
avløp som har betydning for tiltaket 

b. Tiltaket forutsetter ikke utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

c. Tiltaket vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale  
 

11. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 
Fauske kommune anbefaler oppstart av planarbeid 

12. Framdrift  
a. Vurdering av framdrift 

Fremdrift vil være i hht tilsendt forslag fra Rambøll. Planoppstart 
med planprogram må skje tidlig uke 38. Må bestilles annonseplass i 
Saltenposten annonse@saltenposten.no til tirsdagsutgaven 18 
september.  
Neste års møteplan 2019 er ikke klar. Sannsynligvis er første møte i 
planutvalg og kommunestyre  i februar 2019. 
 

       Behandling av private reguleringsplanforslag 
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal    

mailto:annonse@saltenposten.no


      

 

FAUSKE KOMMUNE  
 Plan utvikling  
 Oppstartsmøte detaljreguleringsplan 
 

 
kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist 
som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

 
13. Saksbehandligsgebyr  

Krevende plan kr. 72 000 .- 
 

14. Bekreftelser  
a. Sjekkliste for planfremstilling er delt ut under forhåndskonferansen sammen 

med kommunale vedtekter og retningslinjer 
b. Forhåndskonferansen og referatet gir ingen  rettigheter i den senere 

saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 
offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. 
endring av fremdriften av prosjektet 
 

Vedlegg: 
- Flomvannsvurdering kart 
- Uttalelser til forrige planoppstart av travbanen 
- Forrige planoppstart 
 



 
     

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA 

  
 
 
 
 
Rambøll Norge AS Trondheim 
Postboks 9420 Torgarden 
7493 TRONDHEIM 
 
Att.: Andrea Birch-Aune Marthinsen 

Vår ref. Vår dato: 

17/06984-5 01.11.2018 
  

Deres ref. Deres dato: 

   18.09.2018 

  Vår saksbehandler: 

  Einar K Merli  -  976 51 687 

 
 
 

Fauske kommune - Detaljreguleringsplan - Åsmyra Industripark - Varsel 
om oppstart av planarbeid - Uttalelse fra Avinor 

Vi viser til Deres brev av 18.09.2018 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Åsmyra Industripark i Fauske kommune. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for etablering av datalagringssenter. 
 
Planområdet ligger ca. 43,4 – 44,0 km øst for Bodø lufthavn og berører ikke 
høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for lufthavnen. 
 
Tiltaket vil ikke gi noen negative påvirkninger på våre tekniske systemer i området, verken på 
radionavigasjons-, kommunikasjons- eller overvåkningsanlegg. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Fylkesmannen i Nordland, Fauske kommune 
    

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/


 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Rambøll Norge AS - Trondheim 

Postboks 9420 Torgarden 

7493 TRONDHEIM 

 

Andrea Birch-Aune Marthinsen 

  

   

 

 Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Dagfinn Stavdal / 97565735 18/203759-2    25.10.2018 

     

      

Høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram - Detaljregulering Åsmyra industripark i Fauske kommune  

Vi viser til deres høringsbrev, datert 18.09.2018, for detaljregulering av Åsmyra industripark 

i Fauske kommune.  

 

Vi har tidligere den 09.03.2018 gitt et høringssvar på varsel om oppstart av planarbeid for 

områderegulering av Krokdalsmyra travbane, som omfatter ca. samme område som dette. 

Den områderegulering forutsetter vi er avsluttet ved dette nye varsel om detaljregulering. 

 

Generelt 

Statens vegvesen har som ansvar å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.  

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

I denne plansak uttaler vi oss som forvalter av riksveg (E6) og som statlig fagmyndighet.  

 

Saksopplysninger 

Tiltakshaver er Åsmyra industripark AS og Rambøll Norge AS utarbeider plandokumentene. 

 

Områdereguleringsplanen som kommune skal endre har planid 1996002 og ble godkjent 

den 07.11.1996. Planarbeidet omfatter omregulering av deler av reguleringsplan for 

«Krokdalsmyra travbane», og er på ca. 255 daa. Vår eiendom gnr. 120 bnr. 1 er også berørt. 

 

Adkomsten til utbyggingsområdet er fra eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvestre del av 

planområdet. Eksisterende avkjørsel er medtatt i planvarselet for å sikre adkomsten til nytt 

næringsareal og plangrensen er lagt i senterlinjen på E6 
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Det vil bli lagt til rette for et forslag om gang- og sykkelforbindelse mot Fauske sentrum til 

Holtanveien i planområdets sørøst del. 

 

Hensikten med planarbeidet  

Hensikten er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane for 

å legge til rette for etablering av datalagringssenter og annen industri. Aktuelt tiltak innenfor 

begrepet «annen industri» kan være batteriproduksjon (grønn industri med kraftbehov).  

 

I forbindelse med varsel om planoppstart skal det med hjemmel i KU-forskriften, § 6 b), 

vedlegg I, punkt 24, være et forslag til planprogram for detaljreguleringsplaner etter plan- 

og bygningslovens (PBLs) § 12-3. Kommunen har konkludert at planarbeidet blir fanget opp 

av forskriften om konsekvensutredning og derfor foreligger det også et forslag til plan-

program i dette varslet av september 2018 i tråd med plan og bygningslovens (PBLs) § 4.1.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som er på og 

langs veien, uavhengig av hvem som eier veien. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

«nullvisjonen». Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal være lagt til grunn for all 

planlegging, og nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.  

 

Vår vurdering av saken 

Når planforslaget kommer til høring vil vår vurdering i hovedsak være de trafikale 

konsekvenser som kan følge av tiltakene og trafikksikkerheten i området.  

 

I henhold til rammeplan for avkjørsler fra riksveger, har E6 holdningsgrad «Meget streng», 

og skal i prinsippet være avkjørselsfri utover det som blir tillatt i reguleringsplaner og 

detaljplaner etter vegloven. Vegreferansen for eksisterende avkjørsel er EV6, Hp 22, m 462.  

 

Planforslaget må også omfatte: 

 Frisiktslinjer og hensynssoner frisiktlinjer H140  

 Areal til veigrunn (gnr. 120 bnr. 1) må følge eiendomsgrensen og være regulert med 

formålet «Annen veigrunn» 

 Dimensjonering av avkjørselen til E6 skal være i henhold til håndbøkene N100 og V121  

 Planleggingen må legge til grunn dimensjonerende kjøretøy ut i fra veiens funksjon, 

trafikkmengden og geometriske krav i både horisontalt og vertikalt plan 

 Kommunen må sette rekkefølgekrav om at eksisterende avkjørsel må være dimensjonert 

i henhold til N100 og V121 før byggearbeidene for de planlagte tiltak blir startet opp 

 

Vi kommenterer også at dette planområde grenser nært opp til en eldre reguleringsplan for 

«Vegkryss for ny E6 nord for Fauske sentrum», planid 1993001, fra juni 1993. 

 

Konsekvensutredning 

Fastsatt planprogram for konsekvensutredningen skal være i samsvar med PBLs § 4-1. 

Planprogrammer skal redegjøre for frister og opplegg for medvirkning i planprosessen.  
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I forslag til planprogram, kapittel 5.2, oppsummering, er det beskrevet at det er ikke noen 

åpenbare temaer som krever konsekvensutredning.  

I de ti forskjellige temaer fremgår det at alle vil bli beskrevet nærmere i planbeskrivelsen. Vi 

mener da at en trafikkanalyse for planområdet må være et tema som vil bli grundig utredet i 

planbeskrivelsen, spesielt ut i fra den nasjonale veien E6 og adkomstveien til formålene.  

Vi har ikke inngående kjennskap til virksomheter vedrørende datalagring etc., men 

adkomsten og trafikkforholdene må i planprosessen uansett bli vurdert uavhengig av 

nåværende formål som travbane og campingplass. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen ønsker et nært samarbeid og medvirkning i denne plansak ut i fra at del av 

E6 ligger innenfor avsatt planområde, se også PBLs §§ 1.4 og 3.2. 

I tidsplan for utarbeidelse av planforslaget bør det være mulig å avsett tid til en 

gjennomgang av planforslaget med oss, før det blir fremlagt til førstegangsbehandling i 

planutvalget og offentlig ettersyn.  

 

På nåværende tidspunkt har vi ingen flere innspill og vi ser frem til å motta et planforslag for 

videre behandling, der det kan fremkomme andre merknader i den videre planprosessen. 

  

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

 

Med hilsen 

 

John Alvin Mardal 

Fagkoordinator Dagfinn Stavdal 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE 

 



 
 

 
 
   

Rambøll Norge AS Trondheim 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  23.10.2018 
Vår ref:  18/03452-2 
Deres ref:      

 

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig etteryn 
av planprogram for reguleringsplan for Åsmyra Industripark i 
Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 18. september 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av datalagringssenter. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med registrerte 
forekomster av mineralske ressurser eller masseuttak. DMF har derfor ingen 
merknader til varslet om oppstart. 
 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Åshild Grønlien Østmoe 
 

seniorrådgiver 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

http://www.dirmin.no/
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Mottakere: 

Rambøll Norge AS Trondheim Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Kopi  ti l:  

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 

 
 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Rambøll Norge AS Trondheim
Postboks 9420 Sluppen
7493 TRONDHEIM

Dato: 25.10.2018
Saksref: 201808733-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen
Telefon:
Mobil: +47 41605289
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no

Fauske kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram -
Åsmyra Industripark

Det vises til brev datert 18.9.2018. Det er fremgår av oppstartsvarselet at planen skal legge til rette
for etablering av datalagringssenter.

Planområdet er 255 daa stortog ligger omtrent 1 kilometer unna jernbanen. Det skal nedbygges et
større myrområde i forbindelse med planen. Som en konsekvens av dette vil myrområdet miste sin
naturlig fordrøyende funksjon. Selv om jernbanen ligger forholdsvis langt unna er vår bekymring at
overvann fra utbyggingsområdet kan påføre våre drenssystem/jernbanen skader når det blir store
nedbørsmengder. Ny arealbruk måikke slipper mer overvann/flomtopper mot våre anlegg. Det er
viktig at det lages en drensplan som viser hvordan overvannet skal håndteres i henhold til plan- og
bygningsloven § 28-1 og TEK 17 kapittel 7 med tilhørende veiledning.

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR eller konkrete spørsmål der det er behov for
avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontak

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Rambøll Norge AS Trondheim
Kopi:
Fauske kommune
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Rambøll Norge AS - Trondheim 

Postboks 9420 Sluppen 

7018 TRONDHEIM 

 

Andrea Birch-Aune Marthinsen 

Vår dato: 20.09.2018         

Vår ref.: 201839191-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 18.09.2018 Anita Andreassen 

Deres ref.:    

   

22959612/anan@nve.no 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Åsmyra 

industripark - Fauske kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 18.09.2018. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består deler av varslet planområde av 

tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges nye 

tiltak på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan 

være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert 

04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede planområde, men vi gjør likevel 

oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er 

vurdert og tatt hensyn til. 

NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred, beskriver hvordan fare for kvikkleireskred bør 

utredes på reguleringsplannivå. Veilederen finnes på NVEs hjemmeside https://www.nve.no/flaum-og-

skred/arealplanlegging/.  

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rX@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Innspill til reguleringsplan med planprogram for Åsmyra 
industripark - Fauske kommune  
 
Det går fram av oversendelsen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
etablering av datalagringssenter. Planarbeidet omfatter omregulering av deler av 
reguleringsplan Krokdalsmyra travbane.  
 
Fauske kommune har vurdert planen som utredningspliktig, fordi det gjelder regulering for 
næringsbygg med bruksareal på mer enn 15 000 m2. Dette er i samsvar med § 6 bokstav b i 
gjeldende forskrift om konsekvensutredninger, jf. forskriftens vedlegg I pkt 24. 
 
PLANFAGLIGE FORHOLD 
Ifølge planbeskrivelsen arbeides det med planer for etablering av datasenterindustri. Det går 
imidlertid fram at det ikke er avklart hva slags bygningsmasse som skal etableres, utover at 
«kontainerløsning», «hangarløsning» og «større industribygg» er nevnt. I tillegg går det fram 
at også «annen industri», som f.eks. lokalisering av anlegg for batteriproduksjon, kan være 
aktuelt.  
 
I og med at ulike former for industri og ulike former for utforminger av bygg vil kunne ha 
forskjellige virkninger for miljø og samfunn, kan det stilles spørsmål ved om grunnlaget for 
utarbeiding av konsekvensutredning som grunnlag for vedtak av detaljregulering her er til 
stede. Et datasenter vil f.eks., etter det vi kjenner til, ha et annet strømforbruk og generere 
mere støy enn mange andre former for industri. Størrelse og utforming av bygninger vil 
videre også kunne ha innvirkning på bl.a. områdets funksjon som flyttlei for rein, jf. nedenfor. 
 
Slik vi ser det bør kommunen derfor nøye vurdere å avvente videre detaljregulering til det er 
nærmere avklart hva det her skal reguleres for. Alternativt bør det, for hvert enkelt 
utredningstema, gjennomføres analyser som viser konsekvensene av de alternative formene 
for industri det kan være aktuelt å etablere her. 
 
Tidligere prosess 
Fauske kommune sendte 09.02.2018 varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering 
av Krokdalsmyra travbane. Denne reguleringen gjaldt også etablering av et anlegg for 
datalagring. Deler av planområdet omfattet det arealet som det nå er varslet oppstart av 
regulering for (Åsmyra Industripark). Det er uheldig at oppstartsvarselet ikke viser til tidligere 
prosess i saken eller de innspill som kom i forbindelse med oppstartsvarselet for 
områdereguleringen i februar.  

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A76
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Fylkesmannen sendte innspill til oppstart av områderegulering for Krokdalsmyra travbane til 
Fauske kommune 19.03.2018. Vi ber om at dette innspillet blir tatt med i det videre arbeidet 
med reguleringsplan for Åsmyra Industripark. Innspillet følger som vedlegg til dette brevet.  
 
I tillegg har vi de merknadene som følger under. 
 
Konsekvensutredning 
Fylkesmannen støtter kommunens vurdering om at en reguleringsplan for et slikt tiltak vil 
medføre utredningsplikt i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredninger 
Planområdet er på ca. 255,5 daa, og det er sannsynlig at datasenteret vil overstige grensen 
på 15 daa bruksareal som gir utredningsplikt for næringsbygg, jf. ovenfor. 
 
Ifølge planprogrammet er det ikke noen åpenbare temaer som krever konsekvensutredning, 
fordi området er regulert tidligere, og flere temaer kan vurderes som avklart gjennom tidligere 
planfaser. Et datasenter kan imidlertid gi andre konsekvenser enn de formålene som ligger i 
dagens regulering, med blant annet travbane, campingplass og parkering. I tillegg kommer at  

 tidligere reguleringer i området ikke er behandlet i henhold til forskriftens krav til 
kunnskapsgrunnlag, jf. kravet som er gitt i forskriftens § 17 til bruk av anerkjent 
metodikk og kompetanse, og  

 det her foreligger klare utredningsbehov, både av hensyn til reindriftsinteressene og 
for å klargjøre og, om mulig, avbøte konsekvensene i form av blant annet 
klimagassutslipp og indirekte følger av det store forbruket av strøm et datasenter vil 
medføre. 

 
Vi forventer derfor at kommunen foretar en tilfredsstillende og tilstrekkelig vurdering av om 
blant annet de temaene som blir spilt inn nedenfor er beslutningsrelevante og hører med i 
utredningsprogrammet, og at det eventuelt begrunnes særskilt dersom det vi har pekt på ikke 
blir fulgt opp her, jf. forskriftens § 16. 
 
REINDRIFTSFAGLIGE INNSPILL 
Planområdet omfatter deler av Duokta reinbeitedistrikt. Slik planprogrammer lister opp, er 
arealet angitt som høstvinter- og vinterbeiter i reindriftas arealbrukskart. Det er også kartlagt 
ei flyttlei for rein nord for planområdet. Denne kobler beiteområder lenger vest i distriktet med 
beiteområder øst for E6 og oppsamlingsområdet på Finneidfjellet. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet gjennom 
reindriftsloven, og ikke bare et konkret begrenset areal eller terrengformasjon. Informasjonen 
i reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende.  
 
Det er begrenset hvor man kan flytte med rein på Fauskeeidet, som følge av blant annet 
bebyggelse, infrastruktur og massetak. Flyttleia er i reindriftskartet tegnet tvers over 
massetaket nord for planområdet, og det er usikkert om dette er den flyttetraseen som faktisk 
brukes ved flytting gjennom området. Som en del av den videre planprosessen er det 
nødvendig å avklare hvor flyttleia faktisk går og hvor det er praktisk mulig å flytte med rein. 
Denne avklaringen bør skje i samarbeid med reinbeitedistriktet.  
  

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A717
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A716
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ff0f89dfcf2c4a4bb6adb7c96e7f88d8
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Konsekvensutredning 
Et datasenter kan få helt andre konsekvenser for flytteleia enn de formålene som ligger i 
gjeldende regulering. Tiltaket kan få konsekvenser ut over det fysiske arealbeslaget, og ut 
over selve planområdets avgrensninger. Et større næringsbygg på flere etasjer vil også være 
et ruvende element i området på en helt annen måte enn de tiltak som ligger i dagens 
regulering. 
 
Konsekvensene av tiltaket for bruken av flyttleia må være et tema i konsekvensutredningen. 
Her er det viktig at det er den faktiske flyttleia, hvor det er praktisk mulig å flytte med rein, 
som danner utgangspunkt for utredningen. Utredningen må avklare om tiltaket kan hindre 
muligheten for å flytte med rein i området. Dette inkluderer både om bygg og andre tiltak vil 
utgjøre fysiske hindringer for flyttingen, og om økt aktivitet og forstyrrelser vil gjøre at reinen 
snur og ikke vil passere området under flytting (unnvikelseseffekter). Her inngår også om et 
stort bygg kan gi negative visuelle fjernvirkninger for flyttleia.  
 
Støy har blitt fremholdt som en potensiell utfordring ved etablering av slike datasentre. 
Støyen vil trolig påvirke et større areal enn selve planområdet. Støy og forstyrrelser fra et 
næringsbygg vil være konstant, i motsetning til en travbane, hvor aktiviteten er avgrenset til 
tidsavgrensede arrangementer og treninger. Støyen kan påvirke flyttleia negativ, både på 
kort og lengre avstand fra planområdet. 
 
Følgende punkter må være en del av konsekvensutredningen for tema reindrift: 

- Konsekvenser av det fysiske tiltaket for bruken av flyttleia, inkludert om tiltaket hindrer 
muligheten for å flytte med rein og mulige fjernvirkninger og unnvikelseseffekter.  

- Konsekvenser av økt aktivitet og forstyrrelser for bruken av flyttleia, inkludert støy fra 
datasenteret. 

- Samlede virkninger av planer og tiltak langs flyttleiene på Fauskeeidet. 
- Muligheter for avbøtende tiltak. 

 
Medvirkning 
Vi anbefaler direkte kontakt med reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i planprosessen. 
Dette gir tidlig avklaring av interesser og bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer 
for alle parter. Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til informasjon for 
konsekvensutredningen av temaet reindrift, da de kjenner detaljene rundt bruken av området 
best. Dette inkluderer hvor det i praksis er mulig å flytte med rein på Fauskeeidet. 
 
KLIMA- OG MILJØFAGLIG INNSPILL 
Som utgangspunkt viser vi til det vedlagte innspillet herfra til planprogram for 
områdereguleringsplan for Krokdalsmyra travbane mm. Det går fram av forslaget til 
planprogram at hensynet til forurensning i grunnen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Vi har for øvrig følgende innspill til planprogrammet: 
 
Friluftsliv / barn- og unges oppvekstmiljø 
I planprogrammet er disse områdene omtalt. Det går fram at det ikke er registrert særskilte 
friluftslivsverdier eller områder som har særskilte funksjoner for barn og unge her.  
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Selv om dette kan være tilfelle nå, vil det kunne ha betydning at det legges til rette for ferdsel 
i form av grønne korridorer gjennom området. Dette kan med fordel skje i tilknytning til 
gjenværende vassdrag i området. Planbeskrivelsen bør klargjøre mulig framtidig behov og 
potensiale for friluftsliv og ferdsel gjennom området, inkludert potensiell bruk av barn og 
unge.  
 
Klimagassutslipp 
Som det går fram av vedlagte innspill til reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane mm vil 
utgraving eller drenering av myr medføre betydelige utslipp av klimagassene CO2 og 
lystgass. Lokalisering av utbyggingstiltak bør derfor skje slik at myr- og våtmarksområdene 
her i størst mulig grad beholdes intakte. Så langt som mulig bør det videre gjennomføres 
avbøtende tiltak og, om mulig, tiltak som kan kompensere for dette. 
 
I planprogrammet bør det derfor, slik vi ser det, stilles krav om følgende: 

 Det skal gjennomføres beregning av utslipp av klimagasser som følge av alternative 
former for utbygging / ytterligere drenering av myr i området. 

 Mulig avbøtende eller kompenserende tiltak skal utredes. Dette kan bl.a. være å 
o deponere utgravde myrmasser under vannspeil (om det er praktisk mulig), 
o restaurere tilliggende våtmarksområder / våtmarksområdet vest i planområdet 

ved å lukke eksisterende grøfter og dreneringsrør  
o restaurere andre myrområder, etter nærmere avtale med grunneier. 

(restaurering av myr pågår p.t. i områder som er vernet etter naturvernloven, 
blant annet i Åholmen naturreservat - jf. Facebook-siden til 
miljøvernavdelingen). 

 
Energibruk 
I og med at det ikke er avklart hva som kommer her, er også energibehovet usikkert. 
Konsekvensene av alternative former for utbygging bør derfor utredes og klargjøres, 
sammen med mulig avbøtende tiltak.  
 
Planprogrammet bør derfor, slik vi ser det, inneholde følgende krav: 

 Energibehovet ved ulike former for utbygging, som f.eks. datalagringssenter, skal 
klargjøres. 

 Sekundære konsekvenser, som mulig svikt i energiforsyningen til lokale forbrukere og 
økt behov for nye kraftlinjer eller ny energiutbygging skal utredes. 

 Avbøtende tiltak skal utredes, som 
o mulig reduksjon i energibehovet ved bruk av solcellepaneler på taket. 
o forsyning av tilliggende områder med fjernvarme, produsert av 

overskuddsvarme fra virksomheten (noe avhengig av hva som etableres her). 
 
Vassdrag 
Det går to vassdrag gjennom området, Leirelva og Farvikbekken. Som det går fram av 
«VannNett» er dette kalkrike mindre vassdrag som er noe preget av diffus avrenning (jf. 
omtale av Leirelva 1 og Leirelva 2, samt av Farvikbekken). Som det også går fram er det 
nødvendig med nye tiltak for at Leirelva skal oppnå klassifiseringen «God miljøtilstand» (se 
under «Miljømål»), mens Farvikelva står i «Risikoklasse» basert på mer skjønnsmessige 
vurderinger. 
 

https://www.facebook.com/Miljovernavdelingafmno/?modal=suggested_action&notif_id=1540897155143864&notif_t=page_fan_growth_drop
https://www.facebook.com/Miljovernavdelingafmno/?modal=suggested_action&notif_id=1540897155143864&notif_t=page_fan_growth_drop
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-112-R
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-112-R
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-3-R
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Det vil derfor være svært viktig at miljøtilstanden her ikke forringes ytterligere, verken i form 
av avrenning tilknyttet framtidig anleggsvirksomhet eller økt overflateavrenning fra området. 
Av hensyn til dette, og av hensyn til naturmiljø, friluftslivsinteresser og landskapsverdi, vil det 
være vesentlig at opprettholdes et tilfredsstillende belte av kantvegetasjon langs disse 
vassdragene, og også at de ikke lukkes ytterligere. Lukking vil for øvrig også kunne medføre 
økt risiko for oversvømmelse lenger ned i disse systemene. 
 
AVSLUTNING 
Konsekvensutredningene som gjennomføres vil, sammen med forslag til avbøtende tiltak, ha 
vesentlig betydning for videre utvikling av planen.  
 
I den grad planen utvikles videre som en områdereguleringsplan, vil behovet for detaljerte 
alternative utredninger avta. Dette vil i tilfelle kunne avventes til det er nærmere avklart hva 
slags virksomhet(er) som vil etablere seg, hvordan disse skal utformes og hva slags 
konsekvenser denne / disse kan få (jf. anbefalingen om bruk av formen områderegulering 
med krav om detaljregulering innledningsvis). 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Svein Einar Stuen 
 seniorrådgiver 
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Innspill ved oppstart av planarbeid - Åsmyra Industripark - Fauske kommune   

Saken gjelder reguleringsarbeid for å legge til rette for etablering av datalagringssenter. Plan-

arbeidet medfører endring av deler av reguleringsplanen for Krokdalsmyra travbane (1996). 

Planområdet på 255 daa ligger innenfor området som omfattes av kommunedelplan for Fauske 

sentrum (2018) med bestemmelser om at reguleringsplanen fortsatt skal gjelde. 

 

Travbanen er ikke i bruk, og øvrige områder som er regulert til parkering, camping og 

forretning/kontor er ikke utbygd. Nytt reguleringsformål blir foruten industri adkomstveg og 

gang/sykkelveg. Det skal tillates lette konstruksjoner med maksimalt 3 etasjer, enten i form av 

industrihall, hangarløsning eller konteinere.  

 

Kommunen har gjort den vurdering av planene utløser krav om konsekvensutredning og viser til § 

6, bokstav b og Vedlegg I, pkt. 24 i forskrift om konsekvensutredninger (næringsbygg, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 

15 000 m2). Forslag til planprogram er dermed utarbeidet. 

 

Fylkeskommunen beklager at dette innspillet kommer noe etter oppsatt frist. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill til 

oppstart og uttalelse til planprogram: 

 

Forholdet til regionale interesser 

Nordland fylkeskommune varsler at tiltaket kan komme i strid med vesentlige regionale interesser 

knyttet til kulturminner, jf. vår kulturminnefaglige vurdering. 

 

Vi viser videre til Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som inneholder klare mål for arealpolitikken 

i perioden, jf. kap. 8.4. Næringsutvikling, som bl.a. sier: 

 

b) Arealplanleggingen skal sikre vekst og utviklingsmuligheter for byer og tettsteder med 

hensyn til tilgang på tomter til næringsliv og boligbygging. 

 

g) Arealplanleggingen skal legge til rette for videreutvikling og nyetableringer av 

kraftintensiv industri. 

 

I kap. 8.6 Klima og klimatilpasning heter det bl.a: 
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e) Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et 

gjennomgående perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging.  

 

Planfaglig 

Planprogrammet 

Med henvisning til Regjeringens datasenterstrategi sier foreløpig planprogram at omreguleringen 

skal legge til rette for etablering av et datasenter samt annen industri. Planprogrammet nevner her 

batteriproduksjon (grønn industri med kraftbehov) uten at dette vurderes nærmere. I 

oppstartsmeldingen nevnes kun datalagringssenter. Videre arbeid med planene bør derfor klargjøre 

hva slags industri det evt. siktes til, og om det er en industrietablering som utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

Selv om kommunen vurderer planen som utredningspliktig, går det frem av oversendelsen at ingen 

tema skal utredes etter forskrift om konsekvensutredninger, men kun behandles i planbeskrivelsen. 

Dette er blant annet begrunnet i at området tidligere er regulert, og flere tema vurderes som avklart 

gjennom tidligere planprosesser. 

 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1996, og legger opp til helt andre formål enn det som nå er aktuelt. 

Planforslaget er heller ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og kan derfor heller ikke vurderes 

som tilstrekkelig utredet i kommuneplanprosessen. Vi viser her til veiledning til forskrift om 

konsekvensutredninger hvor det blant annet går frem at unntak fra konsekvensutredning kun gjelder 

der «det konkrete tiltaket er konsekvensutredet etter forskriften og oppfølger kravene til 

konsekvensutredning på tiltaksnivå». På bakgrunn av dette mener Nordland fylkeskommune at 

vurderingen om å utelate pliktig konsekvensutredning ikke er tilstrekkelig begrunnet.  

 

Nordland fylkeskommune viser til KU-forskriftens § 21 (oversikt over faktorer som kan bli påvirket 

og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn). Listen er ikke uttømmende, men de 

tema som er nevnt skal vurderes utredet. Dersom noen av temaene som er opplistet i § 21 vurderes å 

ikke være beslutningsrelevante, kan disse utelates fra utredningen. Da skal begrunnelsen for dette 

fremgå av planprogrammet. Nordland fylkeskommune ser at alle tema i listen ikke er omtalt eller 

vurdert i forslaget til planprogram. Vi ber om at temaene i forskriften § 21 inkluderes i 

planprogrammet, eller at kommunen begrunner hvorfor disse ikke er beslutningsrelevante for 

arealplanen. 

 

Foreløpig planprogram inneholder en kort vurdering av i alt 10 temaer som skal omtales i 

planbeskrivelsen. Noen av temaene kommenteres i det følgende: 

 

 Store deler av området består av myr og inngrep i myr fører til økt utslipp av CO2. Det skal 

ifølge foreløpig planprogram utarbeides et CO2-regnskap. Her vises det også til at det er 

gjennomført KU i forbindelse med tidligere planer. Vi viser også her til Fylkesplanene kap. 

8.6 Klima og klimatilpasning, som inneholder følgende strategi:   

 

Arealforvaltningen i Nordland skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av 

klimagasser og styrke tilpasningsevnen til et endret klima. 

 

Da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1996, var utslipp av CO2 som følge av inngrep i 

myr ikke et aktuelt utredningstema. Vi kan heller ikke se at dette er vurdert spesifikt i den 

nye kommunedelplanen. Videre utredning og ferdig plan må derfor inneholde vurderinger 

av hvordan utslippene av klimagasser som følge av tiltaket kan reduseres mest mulig. 
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 Et datasenter krever svært store mengder elektrisk kraft. Et viktig utredningstema for 

utvikling av prosjektet blir derfor å klarlegge at nødvendige kraftmengder faktisk er 

tilgjengelige. I referatet fra oppstartsmøtet heter det i kap. 8 om utredningstemaer, at også 

bruk av overskuddsvarme og evt. grønne tak bør vurderes. Disse temaene er ikke tatt med i 

planprogrammets liste over tiltak som skal utredes. Fylkeskommunen ber om at spesielt 

disponering av evt. overskuddsvarme fra et slikt anlegg blir vurdert. Vi viser her til Fauske 

kommunes klimaplan som i kap. 4.4.5 sier:  

Ved all kommunal saksbehandling skal klima- og energispørsmål vurderes. 

 

 Videre heter det at nærhet til en nedlagt kommunal fylling og et område benyttet til 

biloppstillings-plass gir grunn til å tro at det er forurensing i området. Det er her viktig at 

tilgjengelig kunnskapsgrunnlag gjennomgås nøye og evt. suppleres med nye 

grunnundersøkelser. 

 

Høring og medvirkning 

Når reguleringsplanen er utarbeidet sendes det komplette planforslaget på høring somtidig som det 

legges ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunen vil her bemerke at det med fordel kan avvikles et 

åpent informasjonsmøte om planene, spesielt siden et datasenter som dette er et helt nytt 

industrikonsept i området.  

 

Referat fra oppstartsmøtet fulgte ikke saken, men er ettersendt på forespørsel. Vi ber om at referatet 

fra oppstartsmøtet legges ved oppstartsmeldingen i alle senere saker, siden det gir fylkeskommunen 

et bedre grunnlag for å vurdere planene.  

 

Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 

av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. 

Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no. 

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 

legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 

• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 

personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes. 

• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet. 

 

Kulturminnefaglig 
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Planen berører den tysk jernbanen som ble bygd med sovjetiske krigsfanger som slavearbeidskraft 

1943-45. Som det framgår av vedlagte flybilde, ligger den planlagte jernbanestasjonen – Bahnhof 

Fauske – innenfor planområdet. Den bevarte delen av jernbanetraséen over Fauskemyrene er et 

viktig krigsminne og har internasjonal interesse. Riksantikvarens Prosjekt Nordlandsbanen. 

Sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under andre verdenskrig er en del av det norsk-

russiske miljøvernsamarbeidet. Dette norsk-russiske samarbeidsprosjektet vil i den kommende 

prosjektperioden fokusere på infrastruktur som ble bygd av krigsfangene. Jernbaneanlegget over 

Fauskemyrene er interessant i denne sammenhengen. Nordlandsmuseet er i ferd med å tilrettelegge 

krigsfangeleiren ved Åseng (Petterslager), en knapp kilometer lengre nord. Det var fanger fra 

denne leiren som bygde jernbane over Fauskemyrene. 

 

Nordland fylkeskommune viser til de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland, kap. 

8.3 «Naturressurser, kulturminner og landskap», pkt. f): 

 

Kulturminner og –miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den 

kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, 

næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk. 

 

Som regional kulturminnemyndighet vil Nordland fylkeskommune sterkt anbefale at den vestligste 

delen av planområdet for Åsmyra industripark reguleres til grøntområde med hensynsone H570. 

Slik kan den delen av jernbaneanlegget som ligger innenfor planområdet, sikres for framtidige 

generasjoner.  

 

Med begrunnelse i det overfor nevnte varsler Nordland fylkeskommune at tiltaket kan komme i 

strid med vesentlige regionale interesser knyttet til kulturminner.  

 

Det vises også til kulturminnefaglig innspill fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Rambøll Norge AS Avd 

Trondheim 
7493 TRONDHEIM       
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Kopi til:    

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Martinus Hauglid    

Nordlandsmuseet Prinsensgate 116 8005 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

Vedlegg: DokID 

Fauske FlyfoteSaltdalenSkann_20141017_074144 1113760 
 



 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

  
 
 
Rambøll 
Kobbes gate 2 
Pb. 9420 Torgarden 
7493 TRONDHEIM 

 

 

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

18/4546 - 2 18/25482  27.09.2018  

 

Uttalelse vedrørende oppstart av planarbeid - Åsmyra Industripark, 

Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 18.09.2018. 
 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget 
på det nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret.  
 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge 
kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, 
gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig 
som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland. 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
Elin Rose Myrvoll Sidsel Bakke 
fagleder ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Rambøll Kobbes gate 2 7493 TRONDHEIM 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 
   

mailto:samediggi@samediggi.no
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Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Åsmyra industripark - Fauske 

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse mottatt 22. februar 2019. Vi viser også til varsel om 
oppstart for områderegulering av Stormyra mottatt 28. februar 2019 og avtale om utsatt frist for vår 
uttalelse til 13. april 2019. 
 
Hensikten med planen er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 
travbane (vedtatt 7. november 1996), for å legge til rette for etablering av et datalagringssenter og 
annen industri, med tilhørende samferdselsanlegg, infrastruktur og grønnstruktur (pbl § 12-5 nr.1, 2 
og 3). Som et avbøtende tiltak har kommunen satt i gang en områderegulering på Stormyra, hvor 
næringsområdene BN01, BN02 og BOP08 i kommunedelplan for Fauske sentrum tilbakeføres til 
LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5). 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne planen 
foreligger det kun innsigelse fra Fylkesmannen. 
 

Innsigelse 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark i Fauske.  
 
Innsigelsen blir fremmet for å sikre at avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd 
med kommunens intensjoner, gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til landbruk-, 
natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas 
flyttlei. 
 
Forslag til løsning 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet, slik at det 
omfatter planområdet for områderegulering av Stormyra, samt nordlige deler av reguleringsplan for 
Krokdalsmyra travbane og resterende areal vest for E6 og nord mot vei nr. 537 (se figur 1). Videre 
må alt areal ut over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til LNFR-
formål, i tråd med kommunens intensjoner, jf. vedtak i plan- og utviklingsutvalget 19. februar 2019 
sak 14/19. Ytterligere behov for avbøtende tiltak for flyttleia må også være avklart, og krav om 
gjennomføring av aktuelle tiltak må være tatt med i reguleringsbestemmelsene. 
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Figur 1. Rød linjer viser Fylkesmannens forslag til utvidelse av planområdet for regulering av Åsmyra og Stormyra. Alt areal ut 
over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5), i tråd med 
kommunens intensjoner. Dette inkluderer byggeområdene BN01, BN02 og BOP08 vest for E6. 
 
Løsningen vil sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med 
reguleringen til industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med 
forutsigbarhet for berørte parter og juridisk binding av avbøtende tiltak. 
 
Det er i tillegg sterkt ønskelig at det stilles krav om detaljreguleringsplan for Åsmyra, slik at det blir 
mulig å avgrense tiltakene til det som er strengt nødvendig ut fra et klargjort utbyggingsbehov. 
 
Vurdering og begrunnelse 
Dagens situasjon 
Arealene på Åsmyra og Stormyra, vest for E6, bærer i dag preg av lite utbygging. Det består av 
myrområder og en travbane uten særlige fysiske hindringer. Flyttleia som krysser Stormyra og 
Åsmyra er et kritisk punkt i Duokta reinbeitedistrikts flytting mellom østlige og vestlige deler av 
distriktet. Ved flytting nord for det gamle massetaket kan det oppstå utfordringer på grunn av høy 
vannføring i Farvikbekken. Området ved travbanen blir derfor ofte brukt, og er godt egna for å flytte 
med rein. Myrområdene rundt Åsmyra fungerer også som et naturlig oppsamlingsområde for rein 
som trekker ned fra Finneidfjellet. Her stopper reinen opp for å beite, og reineierne har mulighet til å 
få samlet reinen før den trekker videre vestover, hvor den blant annet kan trekke mot jernbanen 
med risiko for påkjørsler. Sammenlignet med dagens utbyggingssituasjon, vil etablering av industri 
på Åsmyra være negativt for reindriftsinteressene i området.  
 
Planområdet i høringsforslaget består av 250 daa myr som, ifølge utredningen til Rambøll, i 
gjennomsnitt er 1,25 m dyp. Det går fram her at en drenering / utgraving av myrområdet som fører 
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til en fullstendig nedbryting av myrmassene vil et utslipp som tilsvarer 70.500 tonn CO2-ekvivalenter, 
noe som tilsvarer utslippet fra 8200 nordmenn i ett år.  
 
Gjeldende reguleringer på Fauskemyra åpner for betydelig nedbygging av myrområder og på 
arealene hvor det er mulig å flytte med rein. I kommunedelplan for Fauske sentrum (vedtatt 22. 
mars 2018) er store deler av Stormyra avsatt til bebyggelse og anlegg (BN01, BN02 og BOP08). 
Reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane åpner også for ytterligere utbygging i tilknytning til 
travbanen, og i områder avsatt til næringsformål og campingformål. Dette gir en uforutsigbar 
situasjon for flyttleia i området, og kan ved realisering føre til at flyttleia blir stengt. Realisering av 
gjeldende reguleringer vil i tillegg medføre store utslipp av klimagasser som følge av nedbryting 
/omdanning av myr. Disse utslippene vil komme som et tillegg til utslipp som følge av planlagt 
utbygging i reguleringsforslaget for Åsmyra.  
 
Vurdering av reguleringsforslag med avbøtende tiltak 
Fylkesmannen mener at kommunens forslag om å regulere Åsmyra til industriformål, samt å 
tilbakeføre byggeområdene på Stormyra til LNFR-formål, vil gi større forutsigbarhet for 
reindriftsinteressene i området enn dagens situasjon, hvor store arealer er regulert til bebyggelse og 
anlegg.  Det er viktig at kommunen sikrer funksjonen til flyttleia for framtida, slik at muligheten for å 
flytte gjennom området ikke blir stengt eller forringet. Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig 
å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset 
areal eller terrengformasjon. I tillegg til å tilbakeføre byggeområdene BN01, BN02 og BOP02 til LNFR-
formål, må kommunen avklare om det er behov for andre avbøtende tiltak for flyttleia. Dette kan 
være ledegjerder mot passering av E6, flyttebru over Farvikbekken, vegetasjonsskjermer eller annen 
skjerming langs østsiden av industriparken eller andre tiltak som er nødvendig for å sikre flyttleias 
funksjon. 
 
En tilbakeføring av byggeområdene på Stormyra kan også betraktes som et avbøtende tiltak for de 
inngrepene i myr som planforslaget vil medføre. Dette forutsetter at byggeområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen faktisk ville blitt bygd ut. Som påpekt i utredningen fra Rambøll er det imidlertid 
også vesentlig at inngrepene på Åsmyra reduseres så langt som mulig. Etter det vi kan se, bør det 
være mulig å lokalisere et datasenter ved at bare deler av området tas i bruk.  Det er relativt store 
flater som skal asfalteres, og alternative utbyggingsformer er ikke avklart. Det fremstår også som 
sannsynlig at en eventuell utbygging vil komme i etapper, og at kommunen derfor bør vurdere å 
dele opp planområdet og stille krav om utbyggingsrekkefølge. 
 
For å redusere det totale klimafotavtrykket savner vi at det vurderes høyere utnyttingsgrad enn 50 % 
BYA og rekkefølgekrav, for å sikre maksimal utnyttelse før nye områder tas i bruk. 
 
Juridisk binding av avbøtende tiltak 
Det er foreløpig bare varslet oppstart for områderegulering av Stormyra. Hvis denne prosessen 
stopper opp, eller ikke blir vedtatt slik høringsdokumentene forespeiler, vil det være arealformålene 
i kommunedelplanen for Fauske sentrum som gjelder på Stormyra (næringsformål og offentlig-
/privat tjenesteyting). Tiltakshavere som fremmer forslag til reguleringsplan som er i tråd med 
arealdisponeringen i overordna plan, vil ha klare forventninger om en positiv behandling fra 
kommunen. 
 
Kommunens vedtak om reguleringsplan for Åsmyra industripark kan ikke forhåndsbinde et vedtak 
om tilbakeføring av areal til LNFR-formål i områdereguleringen av Stormyra. Det er derfor 
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avgjørende at de to planene blir juridisk bindende samtidig. Dette løses best ved å varsle ny oppstart 
for et utvidet reguleringsplanområde (jf. figur 1), med påfølgende høring og vedtak om regulering for 
hele reguleringsplanområdet. Tilbakeføring av byggeområder til LNFR-formål og bestemmelser om 
andre avbøtende tiltak for flyttleia blir da vedtatt samtidig som Åsmyra blir regulert til 
industriformål. 
 

Videre saksgang 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger. 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, viser vi til rundskriv H-2/14 «Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling». 
 
Vi vet at kommunen har avtalt en befaring med reinbeitedistriktet i starten av mai, blant annet for å 
avklare behovene for avbøtende tiltak for flyttleia. Vi ber om å få oversendt referat fra befaringen. 
 
Selv om innsigelsen er knyttet til behovet for å sikre at områder som er disponert til 
utbyggingsformål på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål, er det sterkt ønskelig at kommunen i det 
videre planarbeidet så langt som mulig begrenser inngrepet i myrområdene også på østsiden av E6. 
Dette kan gjøres ved å stille krav om detaljreguleringsplan, høy utnyttingsgrad og 
utbyggingsrekkefølge mellom angitte deler av området. For eventuelt å legge til rette for oppstart vil 
det kunne dispenseres fra reguleringsplankravet for et avgrenset første byggetrinn. 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
fylkesmann 

  
 
John Kosmo 
landbruks- og reindriftsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall    
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Uttalelse angående kulturminner under vann: Planforslag til høring - 
Åsmyra Industripark 

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Vi kan 

ikke se at vi har mottatt melding om oppstart for reguleringsarbeid. Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø 

Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Planforslaget vil tilrettelegge for etablering av datalagringssenter, samt annen industri. Det kan forventes 

eventuelle tiltak i stående vann / våtmark i myret innenfor plangrensen. Vi vurdere sannsynligheten for konflikt 

med eventuelle kulturminner under vann i området som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland 
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Fauske kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag for Åsmyra Industripark

Vi viser til brev datert 25.02.2019 vedrørende ovennevnte.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet, deriblant
datalagringssenter. Planområdet ligger ca. 900 meter oppstrøms for Nordlandsbanen og Fauske
stasjon.

Planområdet er lokalisert på en myr, og utbygging vil føre til drenering av myra og endret
avrenningsmønster. Endret overflateavrenning mot jernbanen eller jernbanens dreneringssystemer
kan medføre skader på jernbaneinfrastrukturen. Det er derfor viktig at det sikres at tiltaket ikke
fører til at det tilføres økt overvann motjernbanens anlegg. Planen beskriver håndtering av
overvann, og bestemmelsene angir at valgt løsning ikke skal øke belastningen på dagens
overvannsnett nedstrøms planområdet. Vi anser derfor hensynet til jernbanens anlegg og
dreneringssystemer som ivaretatt, og har ingen ytterligere merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Britt Jorid Børset Foss
arealplanlegger
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Om mulig løsning for innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark 
- Fauske 

Vi viser til deres brev mottatt hos oss 2. mai 2019 om en mulig løsning for Fylkesmannens innsigelse 
til reguleringsplan for Åsmyra industripark. 
 
Kommunen ønsker å løse innsigelsen ved å få på plass et vedtak for områderegulering for Stormyra 
og detaljregulering for Åsmyra industripark samtidig. Det betyr at kommunen legger Stormyra-
planen ut til høring først. Deretter tas begge planforslagene til politisk behandling. Stormyra tas først 
til behandling og vedtas før Åsmyra sluttbehandles. 
 
Behandlingsrekkefølgen hvor Stormyra vedtas før sluttbehandlingen av Åsmyra vil sikre juridisk 
binding av de avbøtende tiltakene, i tråd med Fylkesmannens forslag til løsning av innsigelsen. Vi er 
derfor enig at dette kan være en akseptabel løsning som et alternativ til vårt forslag om å slå 
sammen planområdene til en felles reguleringsplan.  
 
Om innsigelsen vil være løst etter vedtak av de to planene avhenger imidlertid av at innholdet i 
Stormyra-planen som vedtas er i tråd med det som er skissert i kommunens oversendelser til de to 
planene og i Fylkesmannens forslag til løsning. Det innebærer at alt areal i Stormyra-planen blir 
tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt bebyggelse. Hvis kommunen gjennom befaringen 
med Duokta reinbeitedistrikt har avklart ytterligere behov for avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei, 
må krav om gjennomføring av aktuelle tiltak være tatt med i reguleringsbestemmelsene til 
henholdsvis Stormyra og Åsmyra. Det må også avklares om de nordlige deler av reguleringsplan for 
Krokdalsmyra travbane og resterende areal mot vei nr. 537 nord for planavgrensningen til Stormyra-
planen, må inkluderes i en av reguleringsplanene for å sikre de avbøtende tiltakene for flyttleia. 
 
 
Med hilsen 
 
Magne Totland (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Mildrid Elvik Svoen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Salhusmarka 14 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8900 BRØNNØYSUND Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

Renee Normann 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Sesselja Jonsdottir / 91127144 18/203759-4 19/2878 25.03.2019 

     

      

Uttalelse - forslag til detaljregulering for Åsmyra industripark, Fauske 

kommune  

Vi viser til brev, datert 22. februar 2019.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss i denne plansaken som forvalter av riksveg, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Planområdet ligger langs E6, nord av Fauske sentrum. I gjeldende reguleringsplan er området 

regulert til campingplass, travsportanlegg, parkering, kjøreveg, forretning/kontor og 

friluftsområde. 

 

I sakspapirene står det at hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende 

reguleringsplan for travbane, og legge til rette for etablering av datalagringssenter, samt 

annen industri. 

 

Adkomsten til planområdet er planlagt fra eksisterende avkjørsel fra E6.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er på og 

langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all 

planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene. 
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Vår vurdering av planforslaget og konklusjon  

Vi har gått i gjennom planforslaget, og vi har ikke innspill og kommentarer til det, men 

forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill senere i prosessen. 

 

 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

John Alvin Mardal        Sesselja Jonsdottir 

Fagkoordinator        Rådgiver 
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Uttalelse ved offentlig ettersyn - Åsmyra Industripark - Fauske kommune   

Saken gjelder detaljregulering for å legge til rette for etablering av datalagringssenter samt annen 

industri. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til campingplass, travsportanlegg med 

arealer for kontor, parkering, veger, m.m. og friluftsområde. Fylkeskommunen ga innspill til 

planene i brev av 31. oktober 2018. 

 

Vi beklager at denne uttalelsen kommer noe etter oppsatt frist. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  

 

Forholdet til regionale interesser 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går 

fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Fylkeskommunen 

vil likevel bemerke følgende: 

 

Planfaglig 

Saken er lagt ut til offentlig høring som detaljregulering. Plankartet sier imidlertid svært lite om 

hvordan området skal utformes, hvilke bygninger som tenkes plassert hvor, parkeringsarealer, veier, 

osv. Slik sett framstår planen mer som en områderegulering.  

 

Vi er innforstått med at svært lite er avklart i retning av fysisk utforming for området, men vil 

framheve at det er utfordrende og se konsekvensene av tiltaket i et regionalt perspektiv. I det videre 

arbeidet blir det viktig med gode prosesser rundt byggesak i kommunen for å følge opp planens 

intensjoner.  

 

Klimagassutslipp 

Planområdet består nesten utelukkende av myrjord med en gjennomsnittlig dybde på 1,25 meter. 

Fysiske inngrep i myrjord, som f.eks. gravearbeider, vil føre til økte utslipp av karbondioksid og 

lystgass mens utslippet av metan reduseres. I planarbeidet er det gjort forsøk på å tallfeste utslippet 

av karbondioksid. Beregningene er i stor grad basert på referanseverdier, slik at sikkerheten i tallene 

er begrenset. Det er likevel grunn til å anta at oppgraving og fjerning av myrmasser i det omfang 

som planene legger opp til, vil føre til relativt store utslipp av karbondioksid sammenlignet med 

dagens nivå. Utfra de få undersøkelsene som foreligger, er det derimot grunn til å anta, at økt 

utslipp av lystgass og redusert utslipp av metan vil ha en tilnærmet 0-virkning på utslippet av 

klimagasser.  

 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15182&FilId=20596
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I planbeskrivelsen og i planbestemmelsene pkt. 7.5.1 vises det til at oppgravd myrmasse fra 

planområdet kan brukes til restaurering av myrer i nærområdet og slik redusere det totale utslippet 

av klimagasser. I samme punkt i bestemmelsene stilles det krav om at plan for masseskifting skal 

inngå i en evt. byggesøknad. Vi ber kommunen følge opp dette punktet når anleggsarbeidet en gang 

tar til. Om kravet skal ha noen mening, må det foreligge et reelt behov for restaurering av myrer i 

nærområdet. Det må da også inngå en vurdering av hvordan en slik restaurering (bl.a. gjenfylling av 

grøfter og kanaler), kan utføres uten å påføre miljøet store skader av transport, mv. 

 

Fylkeskommunen merker seg ellers at det som et avbøtende tiltak er meldt oppstart for 

omregulering av feltene BN01, BN02 og BOP08 på Stormyra umiddelbart vest for Åsmyra. Disse 

tenkes omregulert til landbruk, natur, friluftsformål og reindrift, LNFR. I dag er disse feltene ifølge 

kommunedelplan for Fauske (2018) satt av til næringsformål og offentlig/privat tjenesteyting. 

 

Vannforvaltning  

Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep 

i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- og 

bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning 

finnes på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 12 samt vann-nett 

portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster.   

 

Overskuddsvarme 

Som planbeskrivelsen peker på, så vil et datasenter av dette slaget generere en god del 

overskuddsvarme. Plasseringen av anlegget gjør det vanskelig med en rasjonell og effektiv 

utnytting av denne overskuddsvarmen. Likevel vil fylkeskommunen be kommunen følge opp 

disponering av overskuddsvarme i det videre arbeidet, der målet må være en effektiv utnytting av 

denne ressursen på eller utenfor området. 

 

Digital plandialog 

NordlandsAtlas er et viktig kartverktøy for innbyggere, tiltakshavere og forvaltning, og det er derfor 

viktig at nettstedet til enhver tid er oppdatert med de senest vedtatte arealplaner. Vi ber derfor om at 

kommunen, så snart som mulig etter vedtak av denne plan, sender sosifil, kart som pdf og lenke til 

plandokument til plannordland@kartverket.no.  

 

Kulturminnefaglig uttalelse  

Fylkeskommunen er tilfreds med at sporene etter det tyske jernbaneanlegget som ligger innenfor 

planområdet, er sikret gjennom grøntstruktur og henssynssone H570. Videre er vi tilfreds med at 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26m 

 

 

 

 

 

 

med vennlig hilsen 

 

 

https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/planveiledning/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
https://vann-nett.no/portal/
https://vann-nett.no/portal/
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Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Tromsø Museum - 

Universitetsmuseet 
Postboks 6050 Langnes 9037 TROMSØ 

 

 

  
 



Referat møte om regulering Åsmyra industripark. 
 
Dato: 15.05.2019 
 
Til stede:  
Mats Pavall (reinbeitedistrikt) 
Rune Reisænen (kommunen) 
Jan Ivar Karlsen (kommunen) 
Renée Normann (kommunen) 
 
I starten av møte gikk vi gjennom reguleringsplanforslaget og utfordringene med tanke på 
flytting/beite av rein og hva som kan etableres innenfor planområdet. 
Mats Pavall beskrev hvor rein flytter og stopper opp for å beite. Det er utfordringer med rein i 
Fauskeområdet når de ikke får beiteplass ved travbanen. Når de kommer ned fra fjellet (Finneid) går 
de over myra videre til Klungsetmarka. Der blir de ledet videre til Valnesfjord. Hvis de ikke blir lenge 
nok på beite i Fauske går de videre i uforutsett retning til enten Venset, togbane på Valnesfjord eller 
nordover i retning Fridalen. Da blir det vanskelig for reindrifta å lede de bort fra farlige overganger, 
eller andre utfordringer. Det blir svært krevende for mannskapet også. 
 
Emner/løsninger som ble diskutert i forhold til planområdet: 

- Åpne kanaler (angitt som #1 i plankart) må utredes for å gi mulighet for rein til å komme seg 
over dersom de velger å komme inn på industriområdet. Dyrene kan havne i trøbbel dersom 
kanalene er for dyp med bratte, glatte kanter. (se på planforslagets bestemmelser § 6.1). 

- Vil det være mulig å legge inn bestemmelse at det kun tillates datalagringsvirksomhet 
innenfor industriformålet? Kan man diskriminere på denne måte? 

- Dersom det gjennom plan ikke kan begrenses til datalagringsformål kan det bli etablering av 
industrivirksomhet som genererer mye støy. Dette kan være en forstyrrende faktor og vil 
skremme bort rein fra naboområdet. Det bør tas inn grenseverdier for støy og evt. bygges 
støyvoll som reduserer konsekvensene. En høy støyvoll kan også brukes som 
gjerde/avgrensende tiltak for å unngå at rein kommer inn i området og ned i kanaler. Men 
det er da viktig at hele området stenges av, slik at rein ikke blir innestengt når de kommer 
inn på ett sted. 

- Det bør plasseres en bru over Farvikbekken slik at rein kan ledes over avfallsplass Dompen 
og videre nordover i stedet for at de går sørover med negative konsekvenser. Reindrift bør 
få mulighet til å godkjenne/stille krav i forbindelse med etablering av brua. 

- Et gjerde kan være fornuftig å ha mellom høyspentlinje og travbanen for å lede rein bort fra 
området. Dette må diskuteres med tiltakshaver. Hvis det ikke blir gjerde eller støyvoll, må 
det være mulighet for å komme over kanalene, enten via naturlig steinsetting med mindre 
helningsgrad. Eventuelt bruer kan være fordel, særlig hvis vannet blir høy med ustabil is i 
kanalen. 

- Det må tas inn rekkefølgebestemmelser (§ 7.4?) som sikrer at tiltakene for reindrift er på 
plass før det settes i gang med andre tiltak. Dette gjelder også i anleggsfasen, da det kan skje 
at rein kommer nedover og havner i feil område pga graving og annen anleggsvirksomhet. 

 
Andre saker som ble diskutert:  

- Det bør plasseres to skilt ved Hjerteløypa stien som gir mulighet for stenging av stien i 1-3 
dager for flytting av rein. Skiltene kan plasseres momentant når det trengs. Kommunen skal 
ta dette videre med de som kan hjelpe med dette.  

- Reingjerder på bl.a. Stormyra og Fridalen (der gjerdet var plassert tidligere) vurderes søkt og 
etablert på nytt av reindrifta. Dette kan tas opp med byggesaksavdelingen. 
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Fauske kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 93 Mildrid Elvik Svoen, 75531643

8201 Fauske

Uttalelse til begrenset høring - Reguleringsplan - Åsmyra industripark AS  -

Fauske

Vi viser til oversendt brev med begrenset høring for Åsmyra industripark AS datert 18.06.2019. Vi

viser også til vår innsigelse til planforslaget datert 12.04.2019, og senere korrespondanse om

hvordan innsigelsen kan løses.

Kommunen har gjort en god jobb med å sikre nødvendige avbøtende tiltak for klima og reindrift.

Endringene i planforslaget som er på begrenset høring nå bidrar til dette. Vi mener det er en god

løsning å utvide planområdet og å ta inn de foreslåtte bestemmelser for å sikre hensynet til

reindriftas flyttlei.

lreguleringsplanbestemmelse 6.4  Hensyn  ti/  reindrift  og 8.6  Rekkefølgebestemme/ser Reindrift  bør ordet

«reindriftsutøver» endres til «berørt reinbeitedistrikt», da det er reinbeitedistriktet som

representerer reindriftsutøvernes interesser og rettigheter i plan- og bygningslovssaker. Videre bør

«andre viktig offentlige organ» endres til «andre relevante offentlige organ». Reindriftsforvaltningen

hos Fylkesmannen bør også nevnes spesifikt i denne sammenhengen.

Med hilsen

John Kosmo (e.f.) Mildrid Elvik Svoen

landbruks- og reindriftsdirektør rådgiver

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

Kopi til:

Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall

Nordland fylkeskommune

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 53 15 00

fmno ost Ikesmannermq Postboks 1405, Statens Hus www.mlkesmannermo/no

Sikker melding: 8002 Bodø Moloveien 10

www. lkesmannenno/meldln Org.nr, 974 764 687



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Salhusmarka 14 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8900 BRØNNØYSUND Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

Renee Normann 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Sesselja Jonsdottir / 91127144 18/203759-6    01.07.2019 

     

      

Detaljregulering for Åsmyra industripark AS, Fauske kommune 

Vi viser til deres brev, datert 18. juni 2019.  

 

I brevet står det bl.a. følgende: «Det har vært gjennomført mindre endringer innenfor 

planområdet for å ta mer hensyn til reindrift og andre utfordringer knyttet til industriformål.  

Planområde er utvidet og inkluderer nå et område som er kjent som Dompen avfallsplass. 

Utvidelsen er gjennomført for å tilrettelegge for nye rekkefølgebestemmelser og å inkludere 

en hensynssone som vil ivareta reindriftas interesser. I tillegg er bestemmelsene endret til 

fordel for reindrift og med nye krav ihht industriformål (støy, støv og lukt).» 

 

Vi har i brev, datert 25. mars 2019, uttalt oss til forslag til detaljregulering for Åsmya 

industripark. Endinger på planforslaget berører ikke vårt ansvarsområde, og har vi ikke 

merknader til det.  

 

 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

John Alvin Mar dal       Sesselja Jonsdottir  

Seksjonsleder        Rådgiver  

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11503     
 Arkiv sakID.: 19/2059 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
067/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 
045/19 Formannskap 11.09.2019 
066/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 11.09.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 067/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering. 
 
Formannskap 11.09.2019: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 045/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
05.07.2019 Underskrevet avtale mellom Fauske kommune og Østbø AS avdeling 

Fauske 
1415714 

 
Sammendrag: 
Østbø AS inngikk i 2015 avtale med Fauske kommune vedrørende bruk av Finneid kai i forbindelse med 
deres behov for tilgang til kai for utskipning. 
Kaien ble stengt for bruk i 2019 på grunn av sikkerhetsmessige utfordringer med pæler og kaidekke. 



Kaien kan ikke brukes uten en betydelig oppgradering, og Østbø AS er helt avhengig for sin produksjon, 
å ha tilgang til kaifront for lasting og lossing. 
 
Saksopplysninger: 
 
Når avtalen med Østbø AS ble inngått i 2015, krevde det da at kaien måtte oppgraderes betraktelig med 
hensyn på sikkerhet i, og rundt kaiområdet. I tillegg til at kaia ble oppgradert, ble det også etablert et 
system for administrasjon, tilsyn og bruk av kaien. Østbø AS har hatt dette ansvaret hele tiden, og også 
andre brukere har hatt full tilgang til kaien, og da også bruken av den. 
 
Finneid kai har historisk sett ikke vært prioritert av Fauske kommune når det gjelder vedlikehold og 
påkostninger. Dette har, uavhengig av de sikkerhtsmessige påkostninger som ble gjort av Østbø AS i 
2015, medført at tilstanden gradvis har blitt dårligere for hvert år. 
Dette har da resultert i at kaien i 2018, etter inspeksjon, etter hvert måtte tas ut av bruk på grunn av at 
pæler og landfester er begynt å svikte, og at man ikke kan garantere for sikker bruk av kaien. 
 
Det har vært avholdt flere møter mellom Fauske kommune og Østbø AS i tidsrommet 2018/2019, der 
problematikken har vært diskutert, og da med fokus på å finne gode løsninger for å kunne ha en kai som 
kan være disponibel for næringsvirksomhet, og andre, på Fauske. 
Problemstillingen har vært delvis kompleks, da det var viktig å finne en løsning som var dekkende for å 
kunne opprettholde drift, men samtidig kunne økonomisk forsvares. 
Det har derfor tatt tid for Østbø AS å kunne få avklart, med hjelp av kvalifiserte konsulenter, den riktige 
løsningen. 
 
I den økonomiske situasjonen som Fauske kommune er inne i, ble det diskutert frem en løsning der 
Østbø AS kunne forskuttere utbedringen av kaien slik at deres drift kunne fortsette, og da slik at en 
sikker kaifront på 10 meter kunne etableres med nye pæler og dekke. 
Kostnaden er estimert til å ligge i størrelsesorden 3 – 3,5 MNOK  for denne utbedringen, og det var 
kritisk å kunne komme i gang med snarest mulig. 
Administrasjonen av kaia, samt de øvrige vilkår, skulle i all hovedsak fortsette, og kaileie skal gå til 
avdrag på investeringsbeløpet. I praksis en utvidelse av allerede eksisterende kontrakt, men da med mer 
detaljert innhold i forhold til ansvarsfordeling. 
 
Det viste seg at en pælemaskin skulle til Bodø i sommer, og det hastet derfor med å kunne komme til 
enighet med en avtale som kunne sikre at prosjektet kunne igangsettes, og at Østbø AS kunne legge 
dette i bestilling slik at kostnadene ikke  skulle bli enda større. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Dialogen mellom Fauske kommune og Østbø AS har vært veldig god og konstruktiv, og da kun med mål å 
sikre at Fauske kommune har en kai som kan fortsatt ha mulighet til lasting og lossing. Avtalen som 
foreligger er fremforhandlet i flere runder, og da for å kunne sikre interessene både til Fauske kommune 
for å ha en allmenningskai, samt at Østbø AS, og andre, har mulighet til å bruke kaia videre. 
 
På grunn av sommerferie, samt at det ikke var noen politiske møter som kunne avgjøre dette på normal 
måte, ble det avholdt telefonmøte med de respektive gruppelederne for partiene, der avtale og sak ble 
redegjort for.  
Det var ikke mulig å vente helt til oktober for å kunne avgjøre denne saken, da pælemaskinen på det 
tidspunkt sannsynlig var dratt sørover, og kostnadne ville blitt betydelig større, samt at man da ikke 
kunne påregne at kaien kunne komme i drift i 2019 heller. Dette var Østbø AS veldig klar var sterkt 
uheldig for deres drift, og man måtte da vurdere endret driftsmønster for deres virksomhet på Fauske. 
 



Gjennomføring av politisk behandling: 
 
Ordfører Jørn Stene organiserte innkalling til gruppelederne for de politiske partiene på Fauske, der 
avtalen ble utsendt på forhånd, og det ble gjennomført telefonmøter med de enkelte. 
Hvert telefonmøte ble gjennomført av Varaordfører Linda Salemonsen og Kommunalsjef Eiendom, plan 
og samfunnsutvikling Trond Heimtun. 
 
Følgende politikere var involvert: 
 
Ronny Borge (H) 
Nils-Christian Steinbakk (FL) 
Per Gunnar Skotåm (R) 
Jørn Stene (FL) 
Ole Orvin (SV) 

1. Leif Lindstrøm (FRP) 
2. Ottar Skjellhaug (AP) 

 
 
Avtalen ble tilsluttet av alle gruppeledere og kunne signeres. Per Gunnar Skotåm (R) tok forbehold 
vedrørende punktet om at Østbø AS kunne tre inn på høyeste bud. 
Den nye avtalen er betydelig mer detaljert, og regulerer ansvaret mellom partene på en mer tydelig og 
konkret måte. 
Avtalen er gjennomgått av kommuneadvokat og funnet som god og dekkende. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



BRUKSAVTALE  FINNEID KAI

1 AVTALEPARTER

Avtaleparter er Fauske kommune  (  orgnr. 972 418 021) og Østbø AS (org.nr 920 508  324)

2  BAKGRUNN
Fauske kommune er eier av Finneid kai. Østbø AS avd. Fauske er lokalisert  rett  ved Finneid

kai.

Kaien er sentral i Østbø AS sin virksomhet, som  i  dag sysselsetter 20 personer.  Uten  tilgang

til kai vil denne aktiviteten bli betydelig redusert.

Partene inngikk i 2015 en bruksavtale med varighet på 4+6 år.

Gjennom avtalen fra 2015 ble kaia oppgraden sikkerhetsmessig av Østbø AS samtidig som

det ble etablert system for administrasjon, tilsyn og bruk av kaien.

l  2019 må kaia oppgraderes bygningsmessig for at den skal kunne brukes av Østbø AS og

andre  brukere.

Denne avtalen erstatter tidligere bruksavtale fra 2015.

3  PARTENES  ANSVAR

Fauske kommune har ansvar for:

1) Tekniske installasjoner som lys, elektrisk anlegg og vannlavløp

2) Eiendomskostnader som strøm, vann, eiendomsskatt og andre offentlige avgifter

3) Eventuelle kostnader og utbedringer av selve kaien.

Unntak er beskrevet  i  punkt 5.

Østbø AS  skal  påse at kaien oppfyller krav  i  henhold til arbeidsplassforskriften. Vedlikehold

av sikkerhetsmessige installasjoner som gjerde, porter, leidere og kantlister er Østbø AS sitt

ansvar.

Østbø AS skal administrere bruken av kaien. Dette innebærer tilsyn med kaien,

administrasjon av båtanløp samt kontrollere adgang til kaien (låsing port). Båter som ønsker

å bruke kaien skal henvende seg til Østbø AS. Kontakt info ligger som vedlegg til denne

avtalen.

Østbø AS administrerer bruk av Iagerareale i tilknytning til kaien, se vedlagte kartskisse.
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4- KAIAVGIFTER
Østbø AS vil stå for innkreving av kaiavgifter.

Kaiavgift er den godtgjørelse skip som anløper kaia skal betale for bruk av kaia.

Kaia er en almenningskai som alle interessenter kan bruke, da ved koordinering mot Østbø

AS samt betaling av kaiavgift etter gjeldende satser.

Kaiavgiften tilfaller Østbø AS som nedbetaling av sikkerhetsmessige utbedringer,

godtgjørelse for drift/administrasjon av kaien og for nedbetaling av bygningsmessige

utbedringer utført av Østbø AS., jfr. punkt 5 og 6.

Kaiavgifter fastsettes  i  årlig i  kontaktmøte mellom partene.

5  SIKKERHETSMESSIGE UTBEDRINGER

Som en del av opprinnelig bruksavtale inngått  i  2015 har Østbø AS forestått følgende

sikkerhetsmessige utbedringer av kaien:

.  Fjernet gammel skinnegang fra kranbane og etterstøpt

o Montert tre leidere

.  Montert ca 200 m kaifrontlist

-  Anskaffet redningshake

. Utbedret gjerde og montert to nye porter

-  Støpt  nytt  avstivningsstag mot land i nord

-  Støpt  nytt  dekke på 50m2

o Bekostet to tilstandskontroller på kaia

Disse utbedringene har en kostnad på kr 778.108 hvorav kr 400.000 avskrives i perioden

2015-2019. Resterende kr 378.108 avskrives over resterende leieperiode på 20 år.

6  BYGNINGSMESSIGE  UTBEDRINGER

l dagens tilstand kan ikke kaien brukes som følge av dårlige pilarer og svikt i kaidekket.

Østbø AS vil stå for utbedring av deler av kaien. Dette innebærer nedsetting av nye pilarer

og støping av  nytt  kai dekke på et område som gir ny kaifront på 10 meter. Budsjettpris på

denne utbedringen er MNOK 3,5 før eventuelle tillegg.

Blir større deler av kaien oppgradert på et senere tidspunkt av Fauske kommune, fordeles

mottatte kaiavgifter fra dette tidspunkt, forholdsmessig etter hvor stor andel av kaien som er

oppgradert av henholdsvis Østbø AS og Fauske kommune, målt etter lengde på kaifront.

Ved en slik deling skal Østbø ha kostnadsdekning for administrasjon av anløp og eventuelt

andre oppgaver selskapet leverer, samt inndekking av utgifter beskrevet under punkt 5.

ltr ole;
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7  AVTALENS VARIGHET  OG  OPPSIGELIGHET

Denne avtalen løper  i  20 år fra avtalen er signert. Innen et år før avtalens utløp skal partene

innlede forhandlinger om en eventuell ny avtale.

Avtalen kan sies opp av begge parter med  6  måneders varsel  i  avtaleperioden hvis det

inntreffer forhold av vesentlig art som påvirker bruken av kaien. Eksempler på forhold av

vesentlig art er alle forhold som begrenser bruken av kaien for Østbø AS og Fauske

kommune.

Blir avtalen brakt til opphør av Fauske kommune før utløpet av avtalen, er Østbø AS

berettiget å få refundert alle utlegg selskapet har hatt på kaien fratrukket kaiavgifter mottatt

fra 2019 og frem til avtalens opphør. Investert beløp skal avskrives lineært per år over

avtalens varighet, og gjenværende beløp dekkes av Fauske kommune.

8 ANDRE  FORHOLD

Hvis Fauske kommune i løpet av avtaleperioden beslutter å selge hele eller deler kaien, skal

Østbø AS ha rett til å tre inn på høyeste bud. Østbø AS sine utlegg til kaien justert for årlige
avskrivninger og mottatte kaiavgifter skal motregnes mot et eventuelt salgsbeløp.

Hvis Østbø AS ikke benytter retten til å tiltre høyeste bud, vil Østbø AS, ved et eventuelt

salg, få refundert sitt investerte beløp justert for avskrivninger som beskrevet i punkt 7.

Ved et eventuelt salg skal Fauske kommune ivareta Østbø AS sine behov for tilgang og bruk

av kaia i forbindelse med selskapets virksomhet på Finneid.

Hvis Fauske kommune har behov for bruk av Finneid kai  i  avtaleperioden til prosjekt der

ilandføring skal skje over kai, skal dette være til fri bruk. Slik bruk av kaien skal koordineres

med Østbø AS for ikke å skape konflikter i forhold til selskapets bruk.

Hvis Østbø AS legger ned sin virksomhet ved anlegget på Fauske, føres denne avtale til

opphør. Partene skal da gjennomføre forhandlinger om eventuell godtgjørelse/refusjon av de

investeringer Østbø AS har gjort og som kan nyttiggjøres av andre brukere.

Fauske kommune skal jobbe for å utbedre veien i tilknytning til kaien. Effektiv bruk av kaien
krever en bedre veistandard enn dagens.

2%
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9  SAMARBEID

Partene skal minimum en gang per år gjennomføre et  kontaktmøte  for å evaluere denne

avtalen.

l dette møtet skal kaiavgifter og nedskriving av invested beløp være tema med oversikt over

nevnte  kostnader  og inntekt.

***

Fauske, den  .3/7.  2019 ,. " Fauske. den‘j/f. 2019

For Øståla AS  " I for Fauske Kommune

*  .” x J
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/14271     
 Arkiv sakID.: 19/163 Saksbehandler: Terje Valla 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
018/19 Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019 
067/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Ungdata 2019 
Trendrapport 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 25.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 018/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. 

 
Vedlegg: 
09.10.2019 Ungdata avtale Fauske kommune 1423050 

09.10.2019 Fauske 2019 - Trend (US + VGS) 1423051 

09.10.2019 Nøkkeltallsrapport 1423058 
 
Sammendrag: 
 
Ungdata er en spørreundesøkelse for elever på 8. – 10. trinn (samt videregående skole) som 
gjennomføres i samarbeid med Oslo Met (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus), NOVA (Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus (kompetansesenter rus, Nord Norge). 
Undersøkelsen ble første gang tilbudt ut til kommunene i landet i 2010, og gjennomføres hvert tredje år. 
 
Fauske kommune har deltatt i Ungdata undersøkelsen de tre siste gjennomførings årene. Det vil si i 
2013, 2016 og 2019. Undersøkelsen består av et standarisert spørreskjema tilpasset skoleelever på 
ungdomstrinnet og videregående, samt et sett med tilleggsspørsmål (moduler) som den enkelte 
kommune selv kan velge fra, ut fra interesse og behov. Undersøkelsen foregår i skoletiden, 
gjennomføres elektronisk og tilbys til alle kommunene i Norge. 
 
Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. 



 
Saksopplysninger: 
 
Formålet med undersøkelsen er å skape et kunnskapsgrunnlag for kommunens plan- og utviklingsarbeid 
knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Ved å gjennomføre undersøkelsen i flere 
omganger vil en i tillegg til å få data for det enkelte gjennomføringsår også kunne se utvikling og trender 
som oppstår over tid.  
 
Data fra undersøkelsen brukes både nasjonalt og lokalt i planleggingsarbeid, forsknings- og 
utviklingsprosjekter og resultatene publiseres i nasjonale databaser. De regionale kompetansesentrene 
for rus har bruksrett til Ungdatabasen. 
 
I 2019 har 295 elever fra 8. – 10 trinn besvart undersøkelsen. Det er en svarprosent på 87 % og gir et 
bredt datagrunnlag for å kartlegge hvordan ungdom har det og hva de gjør på fritiden. Undersøkelsen 
omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og 
deltakelse i fritidsaktiviteter.  
Ungdata er en anonym undersøkelse og resultatene sammenstilles i flere presentasjonsformer, både 
med svarfordeling, fordelt på klassetrinn, fordelt på kjønn, nøkkeltall og trend fra perioden 2013/16/19. 
 
Resultater fra foregående undersøkelser er presentert for utvalg og kommunestyre tidligere, og er brukt 
som kunnskapsgrunnlag for å planlegge forebyggende innsats rettet mot barn og unge i både 
barnehage, skole, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, ungdomsklubb o.s.v. 
 
Ettersom årets undersøkelse er nr. tre i rekken, gir den i tillegg til et øyeblikksbilde for 2019 også en 
mulighet for å se på utvikling og trender. Vedlagt til saksdokumentet følger rapport med nøkkeltall og 
forklaringer til disse, samt trendanalyse som utgangspunktet for den videre redegjørelse i denne saken.  
 
 
TIDSTREND I FAUSKE: 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine. 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 83 82 87 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har en fortrolig venn 

 
År 2013 2016 2019 
Prosent 91 87 89 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 51 61 60 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 44 49 69 



 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som bruker minst en time på lekser daglig 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 29 33 27 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst en gang siste år 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 33 24 20 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil leve et lykkeligere liv 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 73 74 67 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil ta høyere utdanning 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 58 62 52 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil bli arbeidsledige 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 14 12 17 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos hverandre minst 
to ganger siste uke 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 75 65 59 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst to 
ganger siste uke 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 41 45 32 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 53 59 62 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si 
 

År 2013 2016 2019 



Prosent 67 67 65 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 19 19 13 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av ensomhet 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 28 24 23 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseendet sitt 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 53 53 55 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 20 20 16 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 4 1 4 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 9 8 5 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold minst en gang i løpet av 
det siste året 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 15 19 14 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 7 7 7 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det totale ungdata materialet består av flere rapporter på totalt flere hundre sider. Alt dette analyseres 
og gjennomgås ikke i denne saken, men det tas utgangspunkt i trendanalysen og nøkkeltallsrapporten. I 
og med at dette er tredje året vi deltar er det først nå vi kan se trender og derav bruke disse i 
planlegging av folkehelse- og forebyggende arbeid mot ungdom. 



 
Noen av trendene viser noenlunde like resultater over perioden på syv år, og gir dermed hverken positiv 
eller negativ utvikling. Dette gjelder områder som venner, fornøydhet med helsa, utseende, antall 
regelbrudd osv. 
 
Noen av trendindikatorene henspeiler til kjente forskjeller mellom gutter og jenter (jmf. rapport). F.eks 
er det flere jenter enn gutter som føler seg stresset og utslitt av skolearbeid, bruker mere tid på lekser, 
opplever ubehagelige ting over nettet  og benytter seg av skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom. Flere jenter enn gutter har også tanker om å ta høyere utdanning og de er mere aktive på 
sosiale medier. 
 
Guttene på sin side er i flertall i forhold til å bruke fritidsklubbtilbudet i kommunen, samt spille online-
spill og andre typer spill på kveldene. 
 
Noen av trendene viser negativ utvikling, slik som at ungdom i Fauske bruker mere tid fremfor skjerm 
hver dag enn landsgjennomsnittet og at de er misfornøyde med både kollektivtilbudet og antall 
møteplasser for ungdom. Det er også viktig å merke seg at stadig flere ungdommer rapporterer nedgang 
i å fysisk møte hverandre ute eller på besøk hos hverandre. Mye interaksjon mellom ungdommer i dette 
alderssegmentet foregår elektronisk gjennom sosiale medier (flest jenter) og onlinespill (flest gutter) 
hvor det chattes med både venner og andre personer rundt om i verden. 
 
Likevel er det mange av trendene, og i for kommunen viktige kategorier, som tilsier utvikling i riktig 
retning: 

· Stadig flere er fornøyd med sine foreldre. 
· Svært mange flere er fornøyde med skolen de går på (signifikant økning). 
· Et synkende antall elever skulker. 
· Stadig flere er medlem i en fritidsorganisasjon. 
· Stadig flere trener minst en gang i uka i regi av et idrettslag. 
· En synkende andel plages av depressive symptomer og ensomhet. 
· Andelen som har vært tydelig beruset siste år faller. 
· Prosentandelen som blir mobbet minst hver 14. dag er nesten halvert over tre 

undersøkelser, fra 9 til 5 prosent. 

 
I en kommune vil det alltid være en varierende grad av kvalitet og fornøydhet med kommunens tilbud 
og virksomhet. Selv om kommunen over en periode lykkes bra på et område er ikke det en garanti for at 
det vil fortsette fremover hvis ikke fokus på kvalitet holdes oppe og kommunens tjenestetilbud hele 
tiden tilpasses samfunnets endringer og innbyggernes behov. I så måte er undersøkelser av denne typen 
veldig viktige for å kunne forutse endringer i samfunnsmønstre og ut fra det kunne legge til rette for 
planlegging av både folkehelse- og forebyggende arbeid i alle samhandlingsområdene i kommunen.  
I så måte henger alt en kommune gjør sammen, fra hvor gode samfunnsplaner som lages, hvordan nye 
bygg tegnes og utformes til hvilke tilbud som gis til barn og foresatte i alle aldersspenn i den enkelte 
virksomhet.  
 
Ungdata gir kommunen noe av denne informasjonen for de mellom 8. trinn og ut videregående skole, og 
trendresultatene i 2019 undersøkelsen viser at Fauske kommune, på veldig mange viktige områder, er 
en god kommune å vokse opp i for barn og unge. 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur bruker både årets resultater og trendanalysene i videre 
planlegging for den fremtidige utviklingen av det samlede tjenestetilbudet. Resultatene brukes både i 
fellesskap for å sikre nødvendig og riktig samhandling, samt i den enkelte enhet/avdeling som 
grunnlagsdata. 



 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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AVTALE  OM GJENNOMFØRING AV «UNGDATAUNDERSØKELSEN l  FAUSKE /FUOSKO

SUOHKAN 2019»

MELLOM

Fauske /Fuosko suohkan kommune (heretter kalt Oppdragsgiver),

OsloMet— storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen  i  Oslo og Akershus) v/NOVA (heretter kalt NOVA)

UB

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (heretter kalt KoRus)

På oppdrag fra Fauske /Fuosko suohkan kommune skal NOVA, i  samarbeid med KoRus,

gjennomføre undersøkelsen Ungdata i kommunen. Denne avtalen regulerer Oppdragsgivers,

NOVAs og KoRus sitt ansvar og plikter.

1. Formålet med undersøkelsen

Hovedformålet med ungdataundersøkelsen  i  Fauske /Fuosl<o suohkan 2019 er å gi et

kunnskapsgrunnlag for kommunalt/fylkeskommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til

folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Det er også et mål å framskaffe data om

ungdom som gir grunnlag for nasjonale og lokale sammenlikninger over tid. Data fra

undersøkelsen vil kunne brukes  i  forsknings» og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny

kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Data  fra undersøkelsen vil bli lagt inn  i  en nasjonal database — Ungdatabasen. Databasen

inneholder data fra alle gjennomførte ungdataundersøkelser. Målet med databasen er å kunne

framskaffe kunnskap om regionale variasjoner og nasjonale trender når det gjelder ungdoms

livsstil, levekår og helse.

2.  Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som

tilbys alle kommuner  i  Norge. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i

videregående opplæring. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes  i  alle

undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål (tilleggsmoduler), som

Oppdragsgiver kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål.

NOVA vil kvalitetssikre spørsmålene, 0g vil avvise spørsmål som ikke egner seg for undersøkelsen

på grunn av forskningsetiske eller personvernmessige hensyn. Undersøkelsene foregår  i

skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Ungdata er et samarbeid mellom NOVA og de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet

(KoRus). Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet.
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Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved

Ungdatasenteret på NOVA.

3. Partenes roller 0g forpliktelser

3.1 NOVAs rolle og forpliktelser

NOVA er ansvarlig instans for undersøkelsen og har et overordnet ansvar for å sikre at

datainnsamlingen foregår  i  tråd med lover, regler og etiske retningslinjer. NOVA har ansvaret for

at data oppbevares slik at respondentenes integritet og konfidensialitet er ivaretatt.

NOVA vil levere et opplegg for elektronisk gjennomføring, der elevene kan logge seg inn på en

nettside med en tilfeldig generert engangskode.

NOVA skal godkjenne og kvalitetssikre den endelige versjonen av spørreskjemaet. Videre vil

NOVA vurdere hvorvidt undersøkelsen er utformet på en måte som gjør det nødvendig å få

prosjektet godkjent av personvernombudet ved OsloMet  i  samråd med Norsk senter for

forskningsdata (NSD).

NOVA skal lage informasjonsmateriell til skolen og elever/foresatte  i  forbindelse med

undersøkelsen. Hvis kommunen ønsker å lage egne varianter av informasjonsmateriellet, skal

dette godkjennes av NOVA  i  forkant av undersøkelsen.

NOVA har ansvarfor å utarbeide en analyserbar datafil, som vil bli lagt inn i den nasjonale

Ungdatabasen.

NOVA vil normalt innen tre uker etter ferdigstilt datainnsamling utarbeide et sett av

standardiserte rapporter, som viser hovedresultatene fra undersøkelsen. Normalt er dette

rapporter som viser a) svarfordeling, b) kjønnsfordeling, c) fordeling etter klassetrinn, d) nøkkeltall

sammenlignet med nasjonale tall, og e) utvikling over tid (for kommuner som har gjennomført

Ungdata mer enn én gang) Hvilke rapporter NOVA utarbeider vil avhenge av antall elever som

deltari undersøkelsen.

3.2 KoRus sin rolle og forpliktelser

KoRus  vil veilede Oppdragsgiver om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, og hvilke

retningslinjer som gjelder for gjennomføringen forå sikret at personvern og forskningsetiske

hensyn blir ivaretatt.

KoRus har ansvar for at Oppdragsgiver får spørreskjema med oversikt over spørsmål som kan

brukesi undersøkelsen.

KoRus  vil veilede Oppdragsgiver i valg av spørsmål 0g utforming av spørreskjemaet.

KoRus  har ansvar for at Oppdragsgiver får tilsendt informasjonspakken, som består av

informasjon til a) skoleledere/skolens kontaktperson, b) de som skal administrere

datainnsamlingen i klasserommene og c) foresatte og elever.

KoRus  har ansvar for å informere NOVA om tidspunktet for når datainnsamlingen skal avsluttes.
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KoRus  har ansvar for at Oppdragsgiver får oversendt standardrapportene som NOVA har

utarbeidet.

KoRus kan, etter nærmere avtale med Oppdragsgiver, delta i den lokale drøftingen av funnene i

undersøkelsen.

3.3 Oppdragsgivers rolle og forpliktelser

Oppdragsgiver bør forankre ungdataundersøkelsen på rådmann- eller  kommunalledernivå.

Oppdragsgiver skal opprette en koordinator, som lokalt vil lede planleggingen og

gjennomføringen av undersøkelsen. Koordinator er bindeleddet mellom NOVA/KoRus og skolene.

Oppdragsgiver skal komme med innspill til hvilke spørsmål og temaer som er ønskelig å ha med

(utover en obligatorisk grunnmodul som er med ialle ungdataundersøkelser).

Oppdragsgiver skal utarbeide en oversikt over elevtall på de aktuelle skolene som skal være med

i  undersøkelsen.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å administrere selve datainnsamlingen på en måte som sikrer at

undersøkelsen gjennomføres etter de retningslinjer NOVA/KoRus har satt og at svarprosenten blir

høyest mulig.

Oppdragsgiver skal informere skoleledere i god tid før datainnsamlingen starter og sørge for at

undersøkelsen kan foregå i skoletiden. Oppdragsgiver skal sørge for at nødvendige ressurser

stilles til rådighet  i  skolene (klasserom, datamaskiner og voksne personer som kan administrere

undersøkelsen  i  klasserommet).

Oppdragsgiver skal sørge for at det opprettes en kontaktperson på hver skole, som får ansvar

for den lokale gjennomføringen på sin skole.

Oppdragsgiver skal sørge for at samtlige foresatte er informert om undersøkelsen.

Informasjonsbrev må sendes til hjemmene minst to uker i forkant av datainnsamlingen. Dette skal

gjøres via vanlig brevpost eller gjennom de kanalene skolene normalt bruker for å nå ut med

viktig informasjon, for eksempel via elektronisk post. Ranselpost er ikke tilstrekkelig. Dersom

Oppdragsgiver vil benytte andre kanaler forå informere foresatte må dette avtales særskilt med

NOVA. Dette gjøres via KoRus.

Oppdragsgiver skal sørge forå administrere en ordning hvor alle foresatte til barn under 18 år har

mulighet for å reservere sitt barn fra å delta i undersøkelsen. Dersom det skal samles inn

personopplysninger, må Oppdragsgiver etablere en ordning som sørger for at foresatte til barn i

ungdomsskolen gis muligheter til å avgi et skriftlig samtykke til at deres barn kan delta i

undersøkelsen.

Oppdragsgiver har ansvar for at alle elever som deltar i undersøkelsen er blitt tilstrekkelig

informert om at det er frivillig å delta og hva som erformålet med undersøkelsen. Videre skal alle

deltakerne informeres om at de kan hoppe over spørsmål dersom de ønsker det, og at det ikke vil

få noen konsekvenser dersom de ikke vil være med, eller ikke ønsker å fullføre besvarelsen. Dette
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gjøres ved at en administrator i forkant av selve gjennomføringen leser opp en informasjonstekst

som NOVA/KoRus har utarbeidet eller viser en informasjonsfilm for alle i klasserommet.

Oppdragsgiver har plikt til å informere helsesøster og/eller andre relevante hjelpetjenester i

kommunen om undersøkelsen før gjennomføringen finner sted. Det må etableres en beredskap

for elever som ønsker å ta kontakt med hjelpeapparatet i forbindelse med deltakelse i

undersøkelsen.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å informere KoRus så snart kommunen er ferdig med å

gjennomføre undersøkelsen.

4. Tidsrammer

Prosjektet har oppstart: 01.01.2019

Antatt starttidspunkt for datainnsamling: Uke 12

Sluttdato for prosjektet er 15.10.2019

5.  Kontaktpersoner

Oppdragsgivers kontaktperson for undersøkelsen er: Lena Holmstrøm (977 35 219).

KoRus sin kontaktperson er: Kent Ronny Karoliussen (769 67 317/974 81 278).

NOVAs kontaktperson er: Vegard Svagård (452 38 356).

Skifte av kontaktperson skal kun skje etter avtale mellom partene.

6.  Bruksrett  til og utlevering av data

NOVA er eiere av opplysningene som samles inn og har ansvar for å forvalte opplysningene itråd

med formålet med undersøkelsen og etter de retningslinjer som eventuelt er satt av

personvernmyndighetene. NOVA har bruksrett til alle opplysninger som samles inn. Data fra

undersøkelsen vil sammen med andre ungdataundersøkelser bli lagt inn i en nasjonal database.

De regionale kompetansesentrene for rus har bruksrett til Ungdatabasen.

Oppdragsgiver står fritt til å samarbeide med eksterne instanser for analyse av data og utforming

av rapporter. Oppdragsgiver og andre instanser kan få tilgang til data fra Ungdatabasen etter

søknad til NOVA. NOVA vil  i  slike tilfeller inngå en utleveringsavtale med søker, der det framgår

hvilke data som skal utleveres, hvem som skal bruke data, hvordan dataene skal oppbevares og

hva som er formålet med bruken av data. NOVA forbeholder seg retten til å fjerne eller

grovkategorisere variabler før utlevering av data, dersom dette er nødvendig for å sikre at

respondentenes anonymitet blir ivaretatt. Det er utformet et søknadsskjema for dette formålet,

som kan fås ved henvendelse til NOVA eller KoRus.
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NOVA og KoRus vil etter ferdigstilt datainnsamling vurdere kvaliteten på data fra undersøkelsen.

Dersom det viser seg at svarprosenten er spesielt lav, eller at det er andre forhold som tilsier at

publisering eller analyser av datamaterialet ikke vil være faglig forsvarlig, forbeholder NOVA og

KoRus seg retten til å avstå fra å rapportere fra undersøkelsen.

7. Offentliggjøring av resultater

Oppdragsgiver står fritt til å avgjøre når og hvordan Oppdragsgiver vil formidle resultatene fra

undersøkelsen. Rapportene NOVA leverer omfattes av Offentlighetslovens §3 om rett til innsyn.

NOVA vil normalt offentliggjøre en rapport med nøkkeltall fra undersøkelsen på nettsidene

www.ungdata.no tre måneder etter at datainnsamlingen er avsluttet, eventuelt på et annet

tidspunkt dersom dette er avtalt mellom partene.

NOVA og KoRus står fritt til å publisere resultater fra undersøkelsen tre måneder etter at

datainnsamlingen er avsluttet. NOVA og KoRus har full rett til å publisere eller på andre måter

offentliggjøre resultater fra prosjektet  i  de publikasjoner og medier som NOVA og KoRus ønsker.

l all publisering og offentliggjøring fra undersøkelsen skal resultatene være anonymisert. Ingen

enkeltpersoner skal kunne gjenkjennes eller identifiseres.

8. Økonomi og betalingsbetingelser

Ungdata har en kostnadsfri standardløsning, som omfatter utforming av spørreskjema ut fra en

på forhånd definert liste over spørsmål, tilgang til den elektroniske undersøkelsen, veiledning

rundt gjennomføring, kvalitetssikring og oppbevaring av data og standardrapporter med

resultater fra undersøkelsen.

Ved bruk av egendefinerte, lokalt utformete spørsmål tilkommer en kostnad for Oppdragsgiver til

NOVA. Kostnadene vil normalt være maksimalt kr. 5 000,— (eks. mva). NOVA vil gi et forpliktende

tilbud på dette etter at omfanget av egendefinerte spørsmål er endelig avklart. Bestillingen gjøres

via KoRus.

Analyser og rapportering utover standardrapporteringene jf. pkt. 3.1.må avtales spesielt.

Bestillingen foretas via KoRus. Rapporter produsert av teknisk leverandør Rambøll vil være priset.

9. Stansing av prosjektet

Begge parter har rett til å stanse samarbeidet i tilfelle av mislighold fra en av partene. Slik stans

skal varsles skriftlig. Partene kan ikke kreve erstatning for tap i forbindelse med slik stans av

prosjektet. Ved vesentlige mislighold viI kontrakten kunne sies opp etter å ha vært stanset i 30

dager. En oppsigelse skal være gitt den andre parten skriftlig.
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10. Tvist

Tvist som gjelder forståelsen av denne kontrakt, eller om forhold som for  øvrig begrunnes  i

kontraktsforholdet, skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis enighet ikke oppnås, skal tvisten

avgjøres ved  voldgift i  henhold til reglene  i  Tvistemåisloven kap. 32.

Denne kontrakten er utferdiget  i  tre eksemplarer. Etter signering beholder Oppdragsgiver, KoRus

og NOVA hvert sitt eksemplar.

K -Oppdragsgiver NOVA ompetansesenter rus, Nord
Norge

fata, 31, l: 51 __,* _,__
Sted Dato Sted Dato Sted Dato

"” f
..l ....... €  VOW __________________________________________________________

Kommunalsjef oppvekst og Forskningsleder Virksomhetsleder
kultur GUFO Ødegård IVIarit Andreassen
Terje Valla NOVA KoRus

Oppdragsgiver

Dokumentet er elektronisk signert av  NOVA  og godkjent av KoRus, og har de'ifor ingen

håndskrevne signaturer.
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen

Jeg trives på skolen 94 91 297 292
Lærerne mine bryr seg om meg 87 88 296 290
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen 84 83 297 288
Jeg kjeder meg på skolen 68 73 298 288

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen 18 22 295 291
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 306 288 290

Under 30 minutter 43 41 38 306 288 290
1/2-1 time 27 26 35 306 288 290
1-2 timer 18 22 20 306 288 290
To timer eller mer 11 11 7 306 288 290

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 95 96 96 312 297 286
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 93 92 93 314 296 288
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 82 82 83 311 293 280
Jeg krangler ofte med foreldrene mine 21 22 292 281

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 313 291 278
God råd hele tida/stort sett 76 70 81 313 291 278
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 19 21 14 313 291 278
Dårlig råd hele tida/stort sett 5 9 6 313 291 278

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 312 291 286
Mindre enn 20 17 17 15 312 291 286
20-100 34 32 41 312 291 286
100-500 32 38 33 312 291 286
Mer enn 500 16 13 11 312 291 286

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 313 291 287
Én eller to faste 31 24 24 313 291 287
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 16 18 17 313 291 287
En vennegjeng som holder sammen 36 40 46 313 291 287
Ikke faste venner 17 18 13 313 291 287

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 312 289 290
Ja, helt sikkert 65 66 68 312 289 290
Ja, det tror jeg 27 21 21 312 289 290
Det tror jeg ikke 8 11 10 312 289 290
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 1 2 1 312 289 290

Ungdomstrinnet
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 40 42 39 307 284 271
Å være flink i idrett 53 56 54 302 284 270
Å ha et bra utseende 63 60 53 303 284 267
Å være til å stole på 93 90 93 305 282 268
Å drikke seg full 16 14 15 301 283 269
Å røyke hasj 4 4 7 301 281 269
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier 31 26 284 275

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 11 7 16 311 291 283
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 9 16 10 308 288 282
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 8 6 5 308 287 282
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 12 19 14 308 289 284
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 14 15 12 309 288 284
Skulka skolen 33 24 20 305 294 283

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 312 291 286
Minst ukentlig 4 3 2 312 291 286
Omtrent hver 14. dag 0 1 1 312 291 286
Omtrent en gang i måneden 2 1 0 312 291 286
Aldri eller nesten aldri 93 95 97 312 291 286

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 313 289 285
Minst ukentlig 6 8 4 313 289 285
Omtrent hver 14. dag 2 0 1 313 289 285
Omtrent en gang i måneden 4 5 6 313 289 285
Aldri eller nesten aldri 88 87 88 313 289 285

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 15 19 14 302 291 278
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 22 21 15 303 287 279
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 7 13 9 302 288 276
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 2 5 3 301 285 278

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 313 281 282
Ja, jeg er med nå 53 59 62 313 281 282
Nei, men jeg har vært med tidligere 35 31 26 313 281 282
Nei, jeg har aldri vært med 12 10 12 313 281 282
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 52 56 59 287 275 266
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 29 40 33 274 275 257
Religiøs forening 11 10 17 268 267 252
Korps, kor, orkester 7 7 8 268 265 251
Kulturskole/musikkskole 8 9 11 265 267 252
Annen organisasjon, lag eller forening 29 30 27 280 274 252

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 69 58 59 308 288 274
Vært sammen med venner hos dem 78 71 68 307 289 275
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 71 65 56 305 281 268
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden 43 55 279 269
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) 90 85 284 271
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 40 39 28 307 280 273
Vært hjemme hele kvelden 89 89 90 306 282 267

Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder …
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) 57 45 280 265
Idrettsanlegg 77 73 277 264
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) 53 54 276 261
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) 50 44 276 259

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 300 260 272
Ja, svært trygt 42 65 49 300 260 272
Ja, ganske trygt 40 22 39 300 260 272
Usikker 14 11 9 300 260 272
Nei, jeg føler meg utrygg 4 2 3 300 260 272

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 276 277
Ja 31 24 276 277
Nei 26 27 276 277
Vet ikke 43 49 276 277
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 312 284 279

Røyker ikke 91 95 93 312 284 279
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 4 3 3 312 284 279
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 2 1 1 312 284 279
Røyker daglig 3 0 3 312 284 279

Snuser du? 310 286 278
Bruker ikke snus 87 91 92 310 286 278
Snuser sjeldnere enn én i uka 5 3 2 310 286 278
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 1 1 1 310 286 278
Snuser daglig 7 5 5 310 286 278

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 312 284 280
Aldri/har bare smakt noen få ganger 68 74 82 312 284 280
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 26 18 9 312 284 280
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 4 7 5 312 284 280
Hver uke 2 1 4 312 284 280

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 316 286 282
Ja 5 11 4 316 286 282
Nei 74 73 80 316 286 282
Vet ikke 21 16 16 316 286 282

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 20 20 16 310 282 278
Brukt hasj eller marihuana 4 1 4 307 282 280

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 311 282 282
Ja, flere ganger 5 3 8 311 282 282
Ja, en gang 9 6 11 311 282 282
Nei, aldri 86 91 81 311 282 282

Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem
Foreldre 34 38 274 269
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) 22 22 272 266
Venner 51 54 275 270
Andre voksne 6 5 270 266
Ingen 14 15 261 246

Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten) 25 40 279 269
Helsestasjon for ungdom 12 9 278 267
Fastlege 57 40 278 268
Psykolog 9 8 279 266
Legevakt 39 31 277 268
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Hodepine 8 8 279 274
Nakke- og skuldersmerter 7 8 277 270
Ledd- og muskelsmerter 6 6 279 270
Magesmerter 4 4 274 270
Kvalme 3 3 277 270
Hjertebank 4 4 273 262

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? 274 271
Sjeldnere enn ukentlig 84 79 274 271
Minst ukentlig 9 8 274 271
Flere ganger i uka 5 12 274 271
Daglig 2 1 274 271

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 38 33 34 304 275 262
Hatt søvnproblemer 29 26 21 304 273 261
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 28 25 25 303 274 263
Følt håpløshet med tanke på framtida 23 24 22 303 274 261
Følt deg stiv eller anspent 22 23 23 304 274 262
Bekymret deg for mye om ting 36 39 39 304 274 261
Følt deg ensom 28 24 23 303 274 261
Plutselig redd uten grunn 10 10 270 268
Stadig redd eller engstelig 9 11 268 268
Nervøsitet, indre uro 19 18 270 268

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 280 267
Minst 3 ganger i uka 64 59 280 267
1-2 ganger i uka 20 25 280 267
1-2 ganger i måneden 4 5 280 267
Sjelden/aldri 13 10 280 267

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 39 46 55 299 270 256
Trener på treningsstudio eller helsestudio 36 33 36 302 269 256
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) 28 31 268 253
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 60 69 64 298 270 256

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 20 10 10 305 277 270
Lese bøker (ikke skolebøker) 5 4 2 300 277 262
Spille dataspill/TV-spill 26 22 31 304 277 271
Spille på telefon/nettbrett 21 22 273 264
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) 46 40 277 267
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? 274 266

Under 1 time 7 2 274 266
1-2 timer 14 8 274 266
2-4 timer 51 49 274 266
Mer enn fire timer 28 41 274 266

Prosentandel som tror at de vil
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 58 62 52 297 272 265
Noen gang vil arbeidsledig 14 12 17 298 265 261
Få et godt og lykkelig liv 73 74 67 297 274 266

Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er 79 80 272 257
Jeg er ofte skuffet over meg selv 30 34 269 255
Jeg liker meg selv slik jeg er 73 72 272 257

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 83 82 87 298 277 258
Vennene sine 87 86 89 296 276 257
Skolen de går på 44 49 69 300 276 259
Lokalmiljøet der de bor 51 61 60 296 275 257
Helsa si 67 67 65 297 275 256
Utseendet sitt 53 53 55 296 275 255
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul B Helse og trivsel Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Opplever du måltidene i familien som koselige eller hyggelige? 310 261

Nei, aldri 2 1 310 261
Nei, sjelden 7 7 310 261
Ja, som regel 65 62 310 261
Ja, alltid 26 30 310 261
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul E Fritid Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som har gjort dette i løpet av den siste måneden

Vært på kino 48 54 38 299 274 253
Vært på bibliotek (ikke skolebibliotek) 13 20 19 296 272 251
Vært tilskuer på idrettsarrangement 37 50 60 295 268 252

Prosentandel som har gjort dette i løpet av den siste måneden
Gått på teater eller revyforestilling 19 21 293 248

Prosentandel av de som ikke trener som angir grunnene under som "svært viktig" for at de ikke driver med noen form for trening
Jeg har andre interesser 32 37 38 195 171 34
Jeg har ikke tid 16 16 12 191 161 34
Jeg skulle gjerne trene, men kommer aldri i gang 28 32 43 192 160 35
Jeg har ikke funnet noen treningsform som passer for meg 20 22 42 184 155 33
Jeg får mosjon på andre måter (går, sykler og lignende) 30 28 41 180 156 32
Jeg er i for dårlig form 12 18 13 182 154 32
Foreldrene mine vil ikke at jeg skal bruke tid på trening 7 5 9 179 152 32
Jeg er ikke flink i sport/idrett 18 17 31 182 156 32
Jeg synes ikke det er noe gøy å trene 19 34 150 32

Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la barna dine vokse opp i nærområdet der du selv bor? 313 243
Ja, svært gjerne 20 19 313 243
Ja, gjerne 36 27 313 243
Verken ja eller nei 22 34 313 243
Nei, helst ikke eller ikke i det hele tatt 22 19 313 243

Ungdata Fauske 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 9



Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul F Familie og venner Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 201 5 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt

Jeg stoler på foreldrene mine 94 91 313 236
Foreldrene mine stoler på meg 89 90 314 233
Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine 17 20 19 305 292 232
Det er ofte krangling mellom de voksne i min familie 14 15 287 231
Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har kontakt med på nettet 55 62 291 234
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul G Skole og framtid Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som har gjort dette i løpet av det siste året

Hatt en voldsom krangel med en lærer 24 20 19 301 295 237
Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort 21 18 291 234
Blitt sendt ut av klasserommet 21 12 301 235
Blitt innkalt til rektor for noe galt du har gjort 15 6 301 233

Hvor lang tid bruker du som regel på skoleveien (én vei)? 299 271 243
Mindre enn 15 minutter 46 51 43 299 271 243
15-30 minutter 40 38 47 299 271 243
31-60 minutter 12 10 9 299 271 243
Mer enn 60 minutter 2 1 1 299 271 243
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Trendrapport Videregående trinn 1

Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen

Jeg trives på skolen 90 92 107 75
Lærerne mine bryr seg om meg 88 84 106 75
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen 78 89 107 74
Jeg kjeder meg på skolen 58 73 106 74

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen 24 11 106 74
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 93 107 75

Under 30 minutter 66 44 41 93 107 75
1/2-1 time 13 25 29 93 107 75
1-2 timer 10 21 19 93 107 75
To timer eller mer 12 10 11 93 107 75

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 9 90 93 95 106 75
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 22 90 83 96 105 75
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 35 70 73 95 105 75
Jeg krangler ofte med foreldrene mine 18 21 105 75

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 95 103 75
God råd hele tida/stort sett 69 68 67 95 103 75
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 19 25 25 95 103 75
Dårlig råd hele tida/stort sett 12 7 8 95 103 75

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 99 103 73
Mindre enn 20 28 20 14 99 103 73
20-100 25 38 45 99 103 73
100-500 30 25 32 99 103 73
Mer enn 500 16 17 10 99 103 73

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 100 106 74
Én eller to faste 28 32 28 100 106 74
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 14 14 16 100 106 74
En vennegjeng som holder sammen 36 42 43 100 106 74
Ikke faste venner 22 11 12 100 106 74

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 99 106 76
Ja, helt sikkert 59 71 67 99 106 76
Ja, det tror jeg 25 15 18 99 106 76
Det tror jeg ikke 13 11 13 99 106 76
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 3 3 1 99 106 76

Videregående trinn 1
Prosent
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 35 45 32 97 105 75
Å være flink i idrett 45 41 49 96 104 75
Å ha et bra utseende 63 51 57 97 105 75
Å være til å stole på 90 85 87 97 105 75
Å drikke seg full 30 27 27 96 105 75
Å røyke hasj 3 3 3 96 102 75
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier 33 24 105 75

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 5 7 21 99 102 75
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 8 6 14 98 103 74
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 3 4 1 99 101 74
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 22 15 25 99 101 75
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 24 22 20 98 101 75
Skulka skolen 48 40 34 100 104 73

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 100 105 74
Minst ukentlig 0 2 3 100 105 74
Omtrent hver 14. dag 0 0 0 100 105 74
Omtrent en gang i måneden 1 1 3 100 105 74
Aldri eller nesten aldri 99 97 95 100 105 74

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 99 105 74
Minst ukentlig 3 5 0 99 105 74
Omtrent hver 14. dag 0 1 0 99 105 74
Omtrent en gang i måneden 2 3 7 99 105 74
Aldri eller nesten aldri 95 91 93 99 105 74

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 12 21 8 99 102 74
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 10 12 12 98 102 74
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 6 11 7 99 102 73
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 0 0 3 99 102 73

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 98 104 74
Ja, jeg er med nå 40 49 42 98 104 74
Nei, men jeg har vært med tidligere 44 40 47 98 104 74
Nei, jeg har aldri vært med 16 11 11 98 104 74
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 30 37 44 94 102 70
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 31 22 16 86 101 64
Religiøs forening 8 6 3 87 100 64
Korps, kor, orkester 11 10 3 87 99 65
Kulturskole/musikkskole 5 7 3 86 99 63
Annen organisasjon, lag eller forening 23 31 18 88 101 62

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 71 63 56 97 99 72
Vært sammen med venner hos dem 76 75 75 95 101 73
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 71 77 69 96 100 71
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden 32 43 99 72
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) 92 94 99 72
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 52 58 40 95 99 70
Vært hjemme hele kvelden 89 90 90 97 99 71

Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder …
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) 46 21 98 70
Idrettsanlegg 79 67 98 70
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) 49 47 98 70
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) 33 23 97 70

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 92 73
Ja, svært trygt 66 48 92 73
Ja, ganske trygt 25 45 92 73
Usikker 9 7 92 73
Nei, jeg føler meg utrygg 0 0 92 73

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 101 72
Ja 31 29 101 72
Nei 37 25 101 72
Vet ikke 33 46 101 72
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 97 100 75

Røyker ikke 72 82 77 97 100 75
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 19 12 17 97 100 75
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 1 5 3 97 100 75
Røyker daglig 8 1 3 97 100 75

Snuser du? 97 101 74
Bruker ikke snus 55 73 70 97 101 74
Snuser sjeldnere enn én i uka 10 4 8 97 101 74
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 8 4 1 97 101 74
Snuser daglig 27 19 20 97 101 74

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 97 100 74
Aldri/har bare smakt noen få ganger 27 40 36 97 100 74
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 31 29 30 97 100 74
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 39 25 27 97 100 74
Hver uke 3 6 7 97 100 74

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 96 99 75
Ja 43 33 27 96 99 75
Nei 40 34 39 96 99 75
Vet ikke 18 32 35 96 99 75

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 65 58 58 100 99 74
Brukt hasj eller marihuana 5 7 12 100 99 73
Brukt andre narkotiske stoffer 3 4 4 100 99 73

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 97 99 73
Ja, flere ganger 6 7 15 97 99 73
Ja, en gang 9 11 16 97 99 73
Nei, aldri 85 82 68 97 99 73

Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem
Foreldre 41 23 94 71
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) 26 18 95 72
Venner 60 66 97 73
Andre voksne 1 3 93 70
Ingen 14 9 90 64

Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten) 42 44 99 72
Helsestasjon for ungdom 24 23 99 71
Fastlege 64 61 99 71
Psykolog 13 11 99 71
Legevakt 35 42 99 71
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Hodepine 12 3 100 73
Nakke- og skuldersmerter 13 8 8 88 99 72
Ledd- og muskelsmerter 8 8 8 87 98 72
Magesmerter 6 3 98 71
Kvalme 6 6 0 87 99 72
Hjertebank 7 5 0 88 99 72

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? 99 75
Sjeldnere enn ukentlig 80 77 99 75
Minst ukentlig 9 19 99 75
Flere ganger i uka 9 4 99 75
Daglig 2 0 99 75

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 41 39 42 92 97 73
Hatt søvnproblemer 36 33 27 92 98 73
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 33 34 27 92 98 73
Følt håpløshet med tanke på framtida 29 32 23 92 98 73
Følt deg stiv eller anspent 35 33 40 92 98 73
Bekymret deg for mye om ting 45 47 51 92 98 73
Følt deg ensom 40 33 22 93 96 73
Plutselig redd uten grunn 11 10 98 73
Stadig redd eller engstelig 8 12 98 73
Nervøsitet, indre uro 21 26 96 73

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 101 74
Minst 3 ganger i uka 52 51 101 74
1-2 ganger i uka 34 32 101 74
1-2 ganger i måneden 8 8 101 74
Sjelden/aldri 6 8 101 74

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 20 28 34 91 99 71
Trener på treningsstudio eller helsestudio 54 48 56 94 98 72
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) 21 15 100 71
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 56 64 47 91 99 70

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 22 8 7 92 98 72
Lese bøker (ikke skolebøker) 7 2 0 92 99 71
Spille dataspill/TV-spill 20 18 14 91 99 70
Spille på telefon/nettbrett 22 15 98 72
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) 56 53 99 72
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? 99 72

Under 1 time 4 3 99 72
1-2 timer 15 17 99 72
2-4 timer 54 46 99 72
Mer enn fire timer 27 35 99 72

Prosentandel som tror at de vil
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 60 59 65 89 99 72
Noen gang vil arbeidsledig 11 12 4 88 100 69
Få et godt og lykkelig liv 63 64 76 89 100 70

Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er 76 89 100 72
Jeg er ofte skuffet over meg selv 41 33 99 72
Jeg liker meg selv slik jeg er 70 86 99 72

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 77 88 88 90 99 72
Vennene sine 80 92 89 89 99 72
Skolen de går på 64 64 70 89 99 71
Lokalmiljøet der de bor 52 56 57 91 99 72
Helsa si 55 58 72 91 99 72
Utseendet sitt 44 53 58 90 99 72

Ungdata Fauske 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 17



Trendrapport Videregående trinn 1

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Drikker foreldrene dine alkohol? Prosentandel som svarer omtrent en gang i uka eller oftere

Mor 28 23 44 90 92 70
Far 37 32 59 89 92 68

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 97 100 70
Ja 47 32 51 97 100 70
Nei 20 32 21 97 100 70
Vet ikke 33 36 27 97 100 70

Tilleggsmodul B Helse og trivsel Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hvor ofte pusser du tennene? 101 72

Flere ganger om dagen 64 68 101 72
Én gang om dagen 35 24 101 72
Annenhver dag 1 4 101 72
Sjeldnere enn annenhver dag 0 4 101 72

Prosentandel som ofte eller av og til har følgende følelser
Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg 68 83 96 64
Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det 86 93 99 69
Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig godt 45 52 98 69
Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg 42 35 98 69
Jeg føler meg ensom 44 32 99 69
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Trendrapport Videregående trinn 2

Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen

Jeg trives på skolen 96 96 138 84
Lærerne mine bryr seg om meg 90 93 138 84
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen 86 86 136 84
Jeg kjeder meg på skolen 59 53 138 83

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen 17 24 138 83
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 117 138 81

Under 30 minutter 72 64 60 117 138 81
1/2-1 time 15 16 25 117 138 81
1-2 timer 8 10 5 117 138 81
To timer eller mer 5 10 10 117 138 81

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 29 87 81 119 133 81
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 28 80 75 120 132 81
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 44 57 62 121 131 81
Jeg krangler ofte med foreldrene mine 14 13 133 80

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 120 133 78
God råd hele tida/stort sett 61 64 68 120 133 78
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 32 27 27 120 133 78
Dårlig råd hele tida/stort sett 8 9 5 120 133 78

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 118 133 80
Mindre enn 20 21 23 31 118 133 80
20-100 33 32 38 118 133 80
100-500 25 29 23 118 133 80
Mer enn 500 21 17 9 118 133 80

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 123 136 79
Én eller to faste 27 21 30 123 136 79
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 14 21 15 123 136 79
En vennegjeng som holder sammen 41 44 43 123 136 79
Ikke faste venner 18 13 11 123 136 79

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 123 138 80
Ja, helt sikkert 64 64 63 123 138 80
Ja, det tror jeg 23 19 21 123 138 80
Det tror jeg ikke 11 15 15 123 138 80
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 2 2 1 123 138 80

Videregående trinn 2
Prosent
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 30 47 33 119 135 79
Å være flink i idrett 36 37 37 119 134 79
Å ha et bra utseende 42 46 49 119 135 79
Å være til å stole på 91 92 81 119 134 78
Å drikke seg full 20 22 29 119 134 78
Å røyke hasj 2 2 1 118 133 78
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier 30 16 135 79

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 4 5 20 118 136 80
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 7 9 6 118 136 80
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 0 2 3 118 136 80
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 15 16 18 116 135 79
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 47 29 22 116 134 79
Skulka skolen 57 38 28 125 136 79

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 121 137 80
Minst ukentlig 0 1 1 121 137 80
Omtrent hver 14. dag 0 0 0 121 137 80
Omtrent en gang i måneden 1 1 1 121 137 80
Aldri eller nesten aldri 99 99 98 121 137 80

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 119 137 80
Minst ukentlig 3 2 1 119 137 80
Omtrent hver 14. dag 1 3 0 119 137 80
Omtrent en gang i måneden 1 3 4 119 137 80
Aldri eller nesten aldri 95 92 95 119 137 80

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 23 14 19 120 137 80
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 24 15 15 119 137 80
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 14 12 9 119 137 79
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 1 3 3 118 137 79

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 121 137 81
Ja, jeg er med nå 32 37 21 121 137 81
Nei, men jeg har vært med tidligere 55 52 62 121 137 81
Nei, jeg har aldri vært med 13 11 17 121 137 81
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 29 25 15 118 134 81
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 25 21 19 115 135 80
Religiøs forening 3 2 6 115 135 78
Korps, kor, orkester 4 4 4 116 135 79
Kulturskole/musikkskole 3 2 4 115 133 76
Annen organisasjon, lag eller forening 17 22 19 116 134 77

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 69 60 65 119 135 75
Vært sammen med venner hos dem 79 71 79 119 135 76
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 82 69 76 119 134 75
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden 39 54 135 74
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) 95 88 135 74
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 69 70 70 116 135 74
Vært hjemme hele kvelden 92 88 90 117 136 72

Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder …
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) 48 38 133 79
Idrettsanlegg 65 53 133 79
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) 47 51 133 77
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) 36 35 135 78

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 125 80
Ja, svært trygt 72 58 125 80
Ja, ganske trygt 22 35 125 80
Usikker 4 5 125 80
Nei, jeg føler meg utrygg 2 3 125 80

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 137 80
Ja 49 49 137 80
Nei 11 20 137 80
Vet ikke 40 31 137 80
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 119 136 79

Røyker ikke 71 64 66 119 136 79
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 13 21 16 119 136 79
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 8 10 13 119 136 79
Røyker daglig 8 5 5 119 136 79

Snuser du? 118 137 80
Bruker ikke snus 53 58 60 118 137 80
Snuser sjeldnere enn én i uka 6 7 6 118 137 80
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 5 2 3 118 137 80
Snuser daglig 36 34 31 118 137 80

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 119 137 79
Aldri/har bare smakt noen få ganger 8 19 16 119 137 79
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 38 28 37 119 137 79
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 42 47 32 119 137 79
Hver uke 13 6 15 119 137 79

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 120 135 78
Ja 82 75 78 120 135 78
Nei 8 12 10 120 135 78
Vet ikke 11 13 12 120 135 78

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 81 72 79 119 137 77
Brukt hasj eller marihuana 6 9 6 118 137 78
Brukt andre narkotiske stoffer 2 1 0 118 137 78

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 120 135 80
Ja, flere ganger 13 14 16 120 135 80
Ja, en gang 12 12 18 120 135 80
Nei, aldri 75 74 66 120 135 80

Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem
Foreldre 42 46 133 79
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) 24 31 131 78
Venner 50 61 133 79
Andre voksne 5 4 131 79
Ingen 13 10 127 73

Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten) 38 40 136 77
Helsestasjon for ungdom 15 14 136 77
Fastlege 58 62 135 77
Psykolog 10 8 136 76
Legevakt 40 38 136 77
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Hodepine 6 4 137 77
Nakke- og skuldersmerter 9 6 5 113 137 77
Ledd- og muskelsmerter 10 7 7 113 137 76
Magesmerter 2 4 135 77
Kvalme 2 1 3 114 134 76
Hjertebank 2 0 3 113 137 77

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? 135 78
Sjeldnere enn ukentlig 80 77 135 78
Minst ukentlig 13 17 135 78
Flere ganger i uka 4 6 135 78
Daglig 3 0 135 78

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 35 42 31 117 134 77
Hatt søvnproblemer 26 20 21 115 134 76
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 21 21 26 116 134 76
Følt håpløshet med tanke på framtida 25 24 30 117 134 76
Følt deg stiv eller anspent 34 21 24 116 134 76
Bekymret deg for mye om ting 35 36 37 115 133 76
Følt deg ensom 22 23 18 116 134 76
Plutselig redd uten grunn 4 5 134 78
Stadig redd eller engstelig 6 6 133 77
Nervøsitet, indre uro 13 16 134 76

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 134 78
Minst 3 ganger i uka 47 31 134 78
1-2 ganger i uka 34 51 134 78
1-2 ganger i måneden 7 8 134 78
Sjelden/aldri 13 10 134 78

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 20 19 16 116 134 79
Trener på treningsstudio eller helsestudio 43 51 38 117 134 76
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) 11 6 133 77
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 53 48 35 115 134 77

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 18 10 17 116 134 78
Lese bøker (ikke skolebøker) 3 1 0 115 134 77
Spille dataspill/TV-spill 23 24 48 115 134 77
Spille på telefon/nettbrett 15 17 134 76
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) 49 60 134 78
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? 135 77

Under 1 time 4 3 135 77
1-2 timer 10 6 135 77
2-4 timer 50 36 135 77
Mer enn fire timer 36 55 135 77

Prosentandel som tror at de vil
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 40 41 18 115 134 76
Noen gang vil arbeidsledig 10 5 5 116 135 76
Få et godt og lykkelig liv 77 76 73 117 135 77

Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er 85 80 130 76
Jeg er ofte skuffet over meg selv 30 24 130 75
Jeg liker meg selv slik jeg er 82 76 130 75

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 88 91 88 115 129 75
Vennene sine 90 87 87 115 129 76
Skolen de går på 72 76 73 116 129 75
Lokalmiljøet der de bor 57 66 60 115 130 75
Helsa si 64 59 58 116 130 74
Utseendet sitt 48 59 59 116 130 74
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Trendrapport Videregående trinn 2

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Drikker foreldrene dine alkohol? Prosentandel som svarer omtrent en gang i uka eller oftere

Mor 23 26 34 110 129 74
Far 30 40 42 106 127 71

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 120 137 78
Ja 47 47 53 120 137 78
Nei 23 26 22 120 137 78
Vet ikke 30 26 26 120 137 78
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Trendrapport Videregående trinn 2

Tilleggsmodul B Helse og trivsel Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hvor ofte pusser du tennene? 136 77

Flere ganger om dagen 53 49 136 77
Én gang om dagen 36 43 136 77
Annenhver dag 4 3 136 77
Sjeldnere enn annenhver dag 7 5 136 77

Prosentandel som ofte eller av og til har følgende følelser
Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg 76 60 115 65
Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det 96 88 125 72
Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig godt 37 24 125 72
Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg 39 33 122 70
Jeg føler meg ensom 31 32 125 72
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Trendrapport Videregående trinn 3

Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 38 41

Under 30 minutter 71 59 38 41
1/2-1 time 11 15 38 41
1-2 timer 8 12 38 41
To timer eller mer 11 15 38 41

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 13 88 39 41
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 10 88 39 40
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 38 54 39 41

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 38 39
God råd hele tida/stort sett 74 72 38 39
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 18 26 38 39
Dårlig råd hele tida/stort sett 8 3 38 39

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 38 41
Mindre enn 20 8 7 38 41
20-100 26 41 38 41
100-500 32 37 38 41
Mer enn 500 34 15 38 41

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 39 41
Én eller to faste 23 17 39 41
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 18 29 39 41
En vennegjeng som holder sammen 36 46 39 41
Ikke faste venner 23 7 39 41

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 39 40
Ja, helt sikkert 69 68 39 40
Ja, det tror jeg 23 28 39 40
Det tror jeg ikke 8 5 39 40
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 0 0 39 40

Videregående trinn 3
Prosent
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 33 37 39 38
Å være flink i idrett 49 42 39 38
Å ha et bra utseende 46 50 39 36
Å være til å stole på 82 82 39 38
Å drikke seg full 31 37 39 38
Å røyke hasj 3 3 39 38

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 5 8 39 39
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 5 0 39 39
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 5 3 39 39
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 10 13 39 39
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 41 23 39 39
Skulka skolen 72 51 39 39

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 39 37
Minst ukentlig 0 3 39 37
Omtrent hver 14. dag 0 0 39 37
Omtrent en gang i måneden 0 0 39 37
Aldri eller nesten aldri 100 97 39 37

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 39 38
Minst ukentlig 3 3 39 38
Omtrent hver 14. dag 0 0 39 38
Omtrent en gang i måneden 5 0 39 38
Aldri eller nesten aldri 92 97 39 38

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 18 5 39 38
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 16 3 38 38
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 10 0 39 38
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 3 0 39 38

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 39 37
Ja, jeg er med nå 54 27 39 37
Nei, men jeg har vært med tidligere 38 70 39 37
Nei, jeg har aldri vært med 8 3 39 37
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 46 20 37 35
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 12 9 33 34
Religiøs forening 0 11 32 36
Korps, kor, orkester 3 3 33 35
Kulturskole/musikkskole 3 9 33 35
Annen organisasjon, lag eller forening 24 20 34 35

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 45 63 38 35
Vært sammen med venner hos dem 84 77 38 35
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 74 86 38 35
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 62 73 39 33
Vært hjemme hele kvelden 92 89 38 35
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 39 35

Røyker ikke 77 80 39 35
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 21 14 39 35
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 0 3 39 35
Røyker daglig 3 3 39 35

Snuser du? 39 34
Bruker ikke snus 51 62 39 34
Snuser sjeldnere enn én i uka 15 12 39 34
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 3 6 39 34
Snuser daglig 31 21 39 34

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 39 34
Aldri/har bare smakt noen få ganger 21 12 39 34
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 26 26 39 34
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 41 41 39 34
Hver uke 13 21 39 34

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 39 34
Ja 95 91 39 34
Nei 0 9 39 34
Vet ikke 5 0 39 34

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 74 86 39 35
Brukt hasj eller marihuana 8 14 39 35
Brukt andre narkotiske stoffer 3 6 39 35

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 39 35
Ja, flere ganger 10 17 39 35
Ja, en gang 15 20 39 35
Nei, aldri 74 63 39 35

Ungdata Fauske 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 30



Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Nakke- og skuldersmerter 3 17 36 36
Ledd- og muskelsmerter 3 6 35 35
Kvalme 0 3 36 36
Hjertebank 0 6 36 36

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 26 51 38 35
Hatt søvnproblemer 13 26 38 35
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 16 26 38 35
Følt håpløshet med tanke på framtida 24 37 38 35
Følt deg stiv eller anspent 34 34 38 35
Bekymret deg for mye om ting 34 51 38 35
Følt deg ensom 18 29 38 35

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 26 12 39 34
Trener på treningsstudio eller helsestudio 51 62 39 34
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 72 56 39 34

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 13 9 38 34
Lese bøker (ikke skolebøker) 3 3 36 33
Spille dataspill/TV-spill 23 24 35 34
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som tror at de vil

Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 71 81 38 36
Noen gang vil arbeidsledig 3 11 38 36
Få et godt og lykkelig liv 76 69 37 36

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 87 86 38 35
Vennene sine 84 89 38 36
Skolen de går på 68 58 38 36
Lokalmiljøet der de bor 50 44 38 36
Helsa si 76 53 37 36
Utseendet sitt 62 56 37 36
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Trendrapport Videregående trinn 3

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Drikker foreldrene dine alkohol? Prosentandel som svarer omtrent en gang i uka eller oftere

Mor 42 37 33 35
Far 49 47 35 34

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 38 35
Ja 47 54 38 35
Nei 11 20 38 35
Vet ikke 42 26 38 35
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Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir

et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

driver med i fritida. I denne rapporten presenteres

hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble

gjennomført blant ungdomsskoleelever i Fauske

kommune våren 2019.

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av

ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert

tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har

besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom

ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i

rapporten er oppgitt i prosent.

lrapporten sammenliknes resultatene i 2019 med

eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er

gjennomførti kommunen. Resultatene fra 2019 blir

også sammenliknet med landsrepresentative tall,

basert på ungdataundersøkelser gjennomført over

hele landet  i  perioden 2016-2018.

Ungdata kartlegger

ungdommenes livssituasjon

Bakerst finnes en oversikt over nøkkeltall på tvers av

ulike temaområder, der man kan se hvordan ungdom

i kommunen har det sammenliknet med ungdom i

fylket og i andre typer av kommuner.

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra

ungdataundersøkelser gjennomført i andre

kommuner. Her finnes mer informasjon om

undersøkelsen og om metodene som er brukt. Her

finner man også forskningsresultater basert på

Ungdata.

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som gis

til alle kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle

tall er hentet fra den lokale undersøkelsen, mens

tekstene er utformet slik at de skal passe i alle

kommuner. Det er derfor ikke foretatt egne

vurderinger av hva de konkrete resultatene betyr for

den enkelte kommune.
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Hva kan  Ungdata  si noe om?  -

lntensjonen med Ungdata er å kartlegge

hvordan ungdom har det og hva de driver

med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter

temaer knyttet til familie, vennskap, skole,

lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og

deltakelse i fritidsaktiviteter.

Gjennom å spørre ungdom direkte om disse

temaene kan Ungdata gi en oversikt over

hvor mange som for eksempel trives i

lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett.

Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en

pekepinn på hvilke områder det kan være

verdt for kommunen å satse videre på.

Ungdata brukes nå av de fleste kommunene

i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag

for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i

arbeidet med å bedre unges

folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata

kan også brukes til å bevisstgjøre ungdom

på hvordan andre ungdommer har det og

hva som er vanlige fritidsaktiviteter.
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Ungdata gjennomføres ved at skoleelever

over hele landet svarer på et elektronisk

spørreskjema som omfatter ulike sider ved

deres livssituasjon. Undersøkelsen

gjennomføres i skoletiden med en voksen til

stede  i  klasserommet. De fleste bruker

mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle

spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig

for ungdommene om de ønsker å være

med eller ikke. Alle foreldre blir informert

om undersøkelsen  i  forkant, og de kan si fra

til skolen dersom de ikke ønsker at barnet

deres skal delta.

Spørreskjemaet som brukes  i  Ungdata er

tilpasset elever på ungdomstrinnet og i

videregående opplæring. Denne rapporten

omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner

som gjennomfører undersøkelsen på

videregående får egne rapporter som viser

resultaterfra den delen av undersøkelsen.

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved

OsloMet — storbyuniversitetet (tidl.
Høgskolen i Oslo og Akershus) og sju

regionale kompetansesentre innen

rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid

med kommunen, som står for den

praktiske gjennomføringen på skolene.

Data fra alle kommuner samles i den

nasjonale ungdatabasen. Databasen

inneholder svar fra mer enn 500 000

ungdommer som har deltatt i Ungdata

siden de første undersøkelsene ble

gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som

et gratistilbud til alle kommuneri Norge.

Hvor mange deltok i

undersøkelsen?

295

Hva er svarprosenten?

8  7  %

Antall gutter og jenter
på ulike klassetrinn som besvarte
undersøkelsen i Fauske

59
__ 53 55

[‘5‘ 47

'- ' , 40
37 l 3l . .___._

l ?T'ä' ;

li'? '

Ill

[ .. Ill '..I

l l ["-' i,— i
L.Å—'.— ."J I  :... .';—=C—I

Gutter Jenter

l  8. trinn I2: 9. trinn izi10.trinn

I  tolkningen av resultater kan det være lurt å ta

hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet

knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten

er størst i undersøkelser der det er relativt få

ungdommer som har svart på undersøkelsen.
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Selv om en stor del av dagens barndom og

ungdomstid foregår innenfor barnehage,

skole og ulike fritidsordninger, er foreldrene

fremdeles de viktigste omsorgspersonene  i
oppveksten for de aller fleste. Foreldrenes

ressurser— økonomisk, kulturelt og sosialt —

danner grunnlaget for barn og unges

levekår.  I  følge barneloven har foreldrene

plikt til  å  sørge for økonomisk underhold og

omsorg, de skal sikre en forsvarlig
oppdragelse og at barnet får en utdanning.

Etter hvert som barn blir eldre blir deres

egne meninger og interesser viktigere. En

del av det å være ung handler også om

løsrivelse og det å bli en selvstendig

person. ldette kan det Iigge kimertil

konflikter mellom unge og foreldre. Likevel

vedvarer som regel den emosjonelle

nærheten til foreldrene utover  i
ungdomstiden, og for mange unge er

foreldrene deres de viktigste støttespillerne

når det oppstår problemer av ulik art.

Ungdata viser at de færreste ungdommer

opplever stadige krangler med foreldrene,

og at det store flertallet er svært godt

fornøyd med foreldrene sine.

Svært mange ungdommer har i dag et

tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og

mye tyder på at den generasjonskløften

som preget en del av de tidligere
ungdomsgenerasjonene ikke lenger er til

stede. At båndene mellom dagens ungdom

og foreldre er preget av tillit understrekes av

at svært mange opplever at foreldrene har
god oversikt over hva de gjør i fritiden og

hvem de er sammen med.

De fleste er

svært godt fornøyd
med foreldrene sine

Hvor fornøyd er du med foreldrene dine?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

' 13 3

' 9

Fauske

I Svært fornøyd
aVerken fornøyd eller misfornøyd

Svært misfornøyd

44

5

 

12

Norge

Litt  fornøyd
a.: Litt  misfornøyd



Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

   
90 88 89

;. L 79

9 9 FIE4—- C '  .  i

3 CD Ll I' —  l(D —) l 'J l

fljfitu!

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvordan ungdom opplever foreldrene sine

. mwf-T—"äf-"Tämä- i  .-
Jeg krangler ofte med foreldrene mlne 15 w;h4$r'r£lfs år 3.4.

Foreldrene mine kjenner foreldrene tII vennene . 43 hgjéfia
mine 3.4.41;-

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine I 39 E513

Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene 31 Tag!
jeg er sammen med  i  fritida ' » Eur

Foreldrene mine pleier å vite hvorjeg er, og . 28 %
hvem jeg er sammen med  i  fritida ' £.-

I  Passer svært godt Passer ganske godt [1 Passer ganske dårlig .  Passer svært dårlig

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine

83 82 87

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Ungdomstiden beskrives gjerne som en

fase i livet der de jevnaldrende er særlig

viktige. Venner er for de fleste en kilde til

lek, glede, støtte, samhørighet og

bekreftelse. På lengre sikt har samspillet

med de jevnaldrende betydning for utvikling

av selvbilde og sosial kompetanse. Mange
knytter også vennskap som varer livet ut i

denne perioden.

I overgangen fra barn til tenåring endres

vennenes betydning. Mens leken ståri

sentrum blant de yngste, blir det etter hvert

like betydningsfullt hvem man er sammen

med som hva man gjør.

Hvilken rolle dejevnaldrende vennene

spiller i hver enkelt ungdoms liv vil variere.

Mens noen trives godt med én eller to

venner, er andre opptatt av å ha en stor

vennegjeng og flest mulig «likes» på

Facebook. For mange vil kvaliteten på

vennskapene likevel bety mer enn antallet.

fått en ny arena å være sammen på.

Ungdom deler informasjon og opplysninger

om sine liv, hva de gjør og hvem de er

sammen med, på en annen måte enn

tidligere.

Å ha venner betyr at man er godtatt, det
markerer tilhørighet og sier noe om hvem

man er. Det er derfor positivt når Ungdata

viser at de aller fleste ungdommer har

venner å være sammen med. Det er

samtidig bekymringsfullt at hver tiende

ungdom  i  Norge mangler venner de kan

stole på og som de kan snakke med om alt

mulig.

De aller fleste

har venner de kan stole
0

pa

Med økt bruk av sosiale medier har ungdom

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og
kan betro deg til om alt mulig?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge

   
21 26

Fauske Norge

.!

lJa, helt sikkert Ja, det trorjeg ä Det trorjeg ikke ta Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden
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Prosentandel som har en fortrolig venn
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

      
95
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Når du er sammen med venner, hvem er du da
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En eller to faste En eller to faste En vennegjeng Nokså tilfeldig Er ikke så ofte
som ofte er med  i som holder hvem jeg er sammen med
en gruppe andre sammen sammen med jevnaldrende

ungdommer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har en fortrolig venn

91 87 89

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Dagens ungdom vokser opp i  en globalisert

verden der mennesker, meninger og

inntrykk vandrer på tvers av landegrenser

og sosiokulturelle skiller. Samtidig har det

lokale og tilhørigheten til nærmiljøet

fremdeles stor'betydning i  menneskers liv.

Å vokse opp betyr å vokse opp på et

bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan

gi ulike muligheter for utfoldelse og sosialt

samvær. Tilbudet av organisasjoner,

fritidstilbud og kulturtilbud påvirker hvordan

den enkelte kan utfolde seg og bidrar

samtidig til å skape identitet og tilhørighet  i

et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen

på åpne møteplasser, rekreasjonsområder

og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet

vil også være preget av utsiktene til

utdanning, arbeid og familieetablering på

sikt.

Barn og unge bruker lokalmiljøet  i  større

grad og på en annen måte enn foreldrene.

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor

særlig viktig for denne aldersgruppas

velferd. Barn og unge kan også ha andre

meninger enn voksne om hva som gir

livskvalitet på hjemstedet.

Ungdata viser at de fleste ungdommer er litt

eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet

sitt. Men det er også en del som ikke er så

godt fornøyd. lløpet av årene på

ungdomsskolen synker andelen som er

fornøyd med stedet der de bor. Dette gjelder

spesielt jentene.

Hva ungdom er fornøyd med og misfornøyd

med varierer mye fra kommune til

kommune. Dette viser at kommunene kan

gjøre mye for å tilrettelegge for

ungdommers trivsel.

Ikke alle er  like godt
fornøyd med

lokalmiljøet sitt

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i Norge
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Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor

 

 

Idrettsanlegg 6 l=J14 ' 38

Lokaler for å treffe andre unge på 7" "WWW—
fritida 14 2.4;'—-& 31

"—TT':_-.  _
Kulturtilbudet 12 1 i"" 322.— =]?! 36

 

    A
[:

Kollektivtilbudet 15 1.14:;--:'-,.'27,..u.l':"", 28
lag- *”! :!: ;

I  Svært dårlig Nokså dårlig riäVerken bra eller dårlig . Nokså bra

   

 

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Skolen er ikke bare et  sted  for læring, men Likevel har andelen som trives på skolen
også en arena for sosialt samvær. Den blitt noe lavere for hvert år siden 2012.
sosiale siden ved skolen blir kanskje ekstra

viktig i en tid der digitale

kommunikasjonsformer preger mye av

fritiden til ungdom.

Det har vært en økning i andelen unge som

kjeder seg på skolen og det er flere

ungdommer som ofte gruer seg til å gå på

skolen enn for noen år siden. Endringene
Resultatene fra Ungdata viser at de fleste gjelder for begge kjønn.

trives på skolen. Det store flertallet mener at

Iaererne bryr seg om dem og like mange

føler at de passer inn blant skolens elever.

Svarene tyder på at den norske skolen har

lykkes med å skape et læringsmiljø som Sk01en 61‘ Ct gOdt

oppleves som positivt av det store flertallet sted å Være

av elevene.

— men ikke for alleSelv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god

del bedre karakterer enn gutter, er det ikke

noen vesentlige kjønnsforskjelleri

skoletrivsel.

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Fauske og i Norge

;;?) :9 '

44"

Fauske Norge
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ISvaert fornøyd Litt fornøyd æVerken fornøyd eller misfornøyd C Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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I  Helt enig Litt  enig En Litt uenig *Helt  uenig

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på

69

44 49

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Lekser har lang tradisjon  i  norsk skole.

Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle

pugge seg fram til kunnskap, der presten

eller læreren gjennom høringer kontrollerte
hva elevene kunne. Selv om pugging i dag

anses som en mindre relevant

læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller

fleste skoler velger å pålegge elevene.

Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode

arbeidsvaner, og det kan være en effektiv

måte for skolen å få involvert foreldrene  i
skolearbeidet på. Den viktigste

begrunnelsen ligger likevel  i  forventningen

om at lekser bidrar til økt læring.

Forskning tyder imidlertid ikke på at

leksearbeid i seg selv har særlig store

læringseffekter. Det vil blant annet avhenge

av under hvilke betingelser leksene gis og

skolearbeidet foregår på, men også av

tilbakemeldingene fra lærerne  i  etterkant.

Ungdata viser at ungdom flest bruker en del

tid på lekser, men det er stor variasjon  i  hvor

mye tid hver og en bruker. Mens noen ikke

gjør lekser i det hele tatt, bruker andre flere

timer hver dag. Jenter bruker i gjennomsnitt

betydelig mertid på lekser enn gutter.

Fram til 2015 viste Ungdata en tydelig

økning i hvor mye tid ungdom brukte på

lekser. Denne tidstrenden er nå brutt, og de

siste årene er det blitt vesentlig færre som

bruker mye tid på skolearbeid, blant både

gutter og jenter.

Mange ungdommer gir gjennom Ungdata

uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de

klarer å gjøre. For noen bidrar lekser og

karakterpress til å gjøre skolehverdagen

stressende.

Det er stor variasjon  i
hvor  mye tid  ungdom

bruker  på lekser

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og
annet skolearbeid (utenom skoletiden)?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Fauske og i Norge
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Prosentandel som bruker minst én time daglig på lekser
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som bruker minst én time daglig på lekser

29 33 27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Motivasjon for læring er en sentral drivkraft

bak skoleresultatene til den enkelte elev.

Dette  kommertil syne på ulike måter, både

gjennom de utdanningsvalgene elevene

gjør, den innsatsen de legger ned og

elevenes oppslutning om skolens formål og

regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet

har også betydning for i hvor stor grad den

enkelte klarer å gjennomføre videregående

opplæring.

Å skulke skolen  — særlig når dette skjer
gjentatte ganger  — kan være et uttrykk for

enkeltelevers manglende motivasjon for

læring.

Lite tyder på at elever  i  dag slutter mindre

opp om skolens prosjekt enn tidligere. Flere

undersøkelser viser tvert imot at ungdom er

mer pliktoppfyllende og disiplinerte enn for

noen tiår tilbake.

Samtidig tyder ungdataundersøkelsene fra

de par siste årene på at  dette  er i endring.

Noen flere skulker på ungdomstrinnet. Fra

2015 har det vært en økning blant både

gutter og jenter på ungdomstrinnet.

Gutter og jenter skiller seg svært lite fra

hverandre med tanke på hvor mange som

skulker skolen.

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som har skulket minst én gang siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som har skulket minst seks ganger siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst én gang siste år
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Det har aldri vært så mange unge som tar

så lang utdanning som  i  dag. Mot slutten av

20-årene har over halvparten av jentene, og

rundt en tredel av guttene høyere

utdanning. Svarene reflekterer at vi i dag

har med en utdanningsorientert

ungdomsgenerasjon å gjøre.

Etter grunnskolen begynner de aller fleste

direkte i videregående opplæring. Likevel er

det ikke alle som fullfører. Om lag én av tre

faller fra underveis eller har ikke bestått

etter fem år. Denne andelen har vært stabil

siden 1994. At så mange ikke fullfører, er et

problem fordi videregående utdanning i

stadig større grad har blitt en betingelse for

inntreden i arbeidslivet.

Fram til 2015 var det en trend i retning av at

stadig flere unge tror de vil ta utdanning på

universitet eller høgskole. Tallene for de

siste årene tyder på at denne trenden har

blitt brutt eller flatet ut.

På andre områder er det derimot en tydelig

trend i retning av mindre framtidsoptimisme.

Andelen som tror at de aldri vil bli

arbeidsledige har gått markert ned, og færre

enn før tror de kommertil å leve et godt og

lykkelig liv.

En av de sentrale målsettingene i norsk

utdanningspolitikk har vært sosial utjevning,

slik at alle har de samme mulighetene til

utdanning. Til tross for et åpent

utdanningssystem med gode

finansieringsordninger er det fortsatt store

forskjeller i utdanningsvalg etter foreldrenes

utdanningsnivå, inntekt og yrkesstatus.

Samtidig er det mange av de unge med

innvandrerbakgrunn som sikter høyt i

utdanningssystemet og gjerne mot de mest

prestisjefylte studiene.

Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Fauske og i Norge
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Prosentandel som tror de vil leve et godt og lykkelig Iiv
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet

er blitt et stadig viktigere oppholdssted for

de unge. En viktig årsak er den nye

kommunikasjonsteknologien som gjør det

mulig å være hjemme og samtidig ha

kontakt med sine venner. For ungdom har

internett gjort behovet for å møtes på

senteret eller «på løkka» mindre.

Også andre endringer  i  ungdoms liv kan

bidra til at ungdom bruker mer tid hjemme.

Flere har argumentert for at

generasjonskløften er mindre enn tidligere.

Dette gjør det enklere for mange unge å

være i samme hus som sine foreldre. Krav

til prestasjoner  i  skole- og

utdanningssammenheng kan også ha ført til

at ungdom holder seg hjemme for å gjøre

skolearbeid. At også boligene har blitt

større, gjør at de fleste tenåringer har eget
rom, og mange disponerer en kjellerstue

eller loftstue som de kan bruke til samvær

med venner.

Svarene fra Ungdata tyder på en nokså
hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Dette

gjelder både gutter og jenter og på tvers av

alder.

Samtidig viser Ungdata at når ungdom er

hjemme, skjer det  i  stadig mindre grad

sammen med andre ungdommer, i  hvert fall

fysisk. Mange bruker mye tid på å være

sosial via nett, enten dette skjer gjennom

sosiale medier eller online dataspill.

Hjemmet som arena for fysisk samvær med

jevnaldrende har dermed blitt svekket de

senere årene, til fordel for nye måter å

kommunisere med hverandre på.

En hj emmekj ær
ungdomsgenerasjon

Hvor mange ganger har du vært hjemme hele kvelden  i
løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i Norge

'20

',-_  I Fauske

I  Ingen ganger 1  gang

18

24

-  20

Norge

2-5 ganger I16 ganger eller mer



Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme
hos hverandre minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

67

B 2
*" c:s

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av den siste
uka?

Spilt onlinespill med andre .
størstedelen av kvelden

Vært sammen med venner hjemme J

  

hos meg

Vært sammen med venner hos dem '31

Vært sosial på nett eller mobil .. I '. . ."'_
størstedelen av kvelden 10 I'“ __“_ .  '; - 4.4" =

I  Ingen ganger 1 gang E 2-5 ganger 6  ganger eller mer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos
hverandre minst to ganger siste uke

75
65 59

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010
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l ungdomsforskningen har det vært vanlig å

skille mellom ungdommenes uteorienterte

og hjemmeorienterte fritid. Mens den

hjemmeorienterte fritiden gir foreldre større

muligheter til å kontrollere barnas

handlinger, har ungdom større spillerom til å

prøve ut grenser når de oppholder seg

utenfor hjemmet.

Ungdata viser at det i løpet av de siste

årene har blitt stadig færre

ungdomsskoleelever som bruker fritiden sin

ute med venner om kveldene.

Med et endret fritidsmønster endres gjerne

bekymringene rundt ungdoms bruk av

fritiden. ldag vekker digitale aktiviteter foran

skjermer av ulikt slag større uro enn det

ustrukturerte samværet med jevnaldrende

ute på gatehjørnet.

I dag er bekymringene gjerne knyttet til

manglende fysisk aktivitet og kvaliteten på

det sosiale samværet. Statistisk

sentralbyrås tidsbruksundersøkelser viser at

dagens unge sammenlignet med de som

var unge på 1980- og 1990—tallet, bruker

mindre tid på idrett og friluftsliv og er mindre

sammen med jevnaldrende.

Generelt er det små kjønnsforskjeller i det

uteorienterte fritidsmønsteret, mens det er

flere av de eldste ungdomsskoleelevene

som henger ute om kvelden.

Det er mindre vanlig at

ungdom henger ute med

venner

Hvor mange ganger har du vært ute med venner
størsteparten av kvelden  i  løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge

 

Fauske

24

I  Ingen ganger 1 gang

2C)

Im 2-5 ganger

I

Nome

27

_' 6 ganger eller mer



Prosentandel som har vært ute med venner størsteparten

av kvelden minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

  

48
E, 29 41 å
*5 ac) 26

(D ll '? J  .  'ij

8. trinn 9. trinn 10. trinn 9. trinn 10. trinn

 

Spilt fotball, stått  på snowboard eller
drevet med annen fysisk aktivitet

sammen med venner (ikke  i
idrettslag)

'19 11231:-

 

Kjørt eller sittet på med bil,
motorsykkel eller moped for moro 12

skyld (kjørt for å kjøre en tur)

 

I  Ingen ganger 1 gang H  2—5 ganger 6  ganger eller mer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av
kvelden minst to ganger siste uke

41 45
32

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Digitale medier spiller i dag en sentral rolle  i Siden 2015 har andelen unge som bruker
hverdagen — både for skolearbeid og for minst tre timer foran en skjerm  økt.
ungdoms sosiale  liv.  Teknologien gjør at Økningen er størst blant jenter på
barn og unge kommeri kontakt med ungdomstrinnet, og skyldes at stadig flere
jevnaldrende på nye måter. Særlig utgjør de bruker mye tid på sosiale medier.
sosiale mediene en sentral formidlingskanal

for hva som ellers skjeri ungdomskulturene.

Det kan handle om alt fra å holde kontakt

med venner til å arrangere fester, konserter

eller politiske markeringer. Mange bruker

mye av sin fritid på internett, og for den

enkelte unge kan det ha store sosiale

omkostninger å ikke være til  stede.

Det er betydelige kjønnsforskjelleri hva

gutter og jenter bruker mediene  til.  Mens

gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter

oftere på sosiale medier. Jenter bruker
samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer,

serier og TV-programmer.

Selv om mange bruker mye av fritiden sin

på digitale aktiviteter, er det stor variasjon .  . .
ungdommene imellom. Noen få bruker StOI' VarlaSJ on 1

mlndre enn en time daghg, mens rundt ungdoms bI‘Uk av
halvparten bruker mer enn tre timer.

Skjermtiden øker derimot gjennom dlgltale medler
ungdomstrinnet, og på landsbasis bruker

gutter samlet noe mer tid foran en skjerm

enn jenter.

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis foran en
skjerm i løpet av en dag?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

E  .. . B
"=- 14

” 31

41

Fauske Norge 'i‘.
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.. __  _  __--  '/"I1II.,.f/ “I" "'a”- IILX "1" .__ ... .  -

”=. _  . H;:"""'
. (J! --

29.  I/' ***—': 2.6  .-
__.___,—~ ___-,_.—

I  Mindre enn én time En til to timer H! To til tre timer ;; Tre til fire timer Mer enn fire timer
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på

elektroniske spill
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

61 73

ä 58 2
S g 29 34 32

(° ”  J—-—1 J -.,l W
rJ _: "*En!

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Tidsbruk  i  løpet av en vanlig dag

Sosiale medier 17 QflL—Q _  34559

Spille dataspill/TV—spill . 13 m :34

Spille spill på telefon, nettbrett » 16 3E '  2-2.  '  '

Se på  filmer, serier, Youtube  n 23 £££¢%3.=::: 41

Se på Tv - 24- LEE. w

Lese bøker ' l 6  å?

I  Mindre enn 30 minutter 30-60minutter aEn til to timer : Mer enn to timer

Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale
medier
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

B 46 52 47
*5 33 g 36 'n:—
CD 19 —, r. .T " J-

—  I Kin": .—
8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn
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Organisasjoner, klubber, lag og foreninger Selv om det er en viss nedgang i  løpet av
er viktige arenaer for samvær med andre ungdomsårene, er det på landsbasis to av
unge, og gir andre erfaringer og tre ungdomsskoleelever som deltari en eller
læringsbetingelser enn skolen og mer annen form for organisert fritidsaktivitet.
uformelle situasjoner. På sitt beste gir idretten organiserer klart flest.
organisasjonene ungdom mulighet til å

utvikle sine evner, de lærer å fungere  i  et

fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe

Landsrepresentative undersøkelser fra de

siste tiårene tyder på at andelen unge
medlemmer  i  frivillige organisasjoner har

malrettet. vært synkende. Det er organisasjoner som
Barne- og ungdomsorganisasjonene speider, korps, kor og religiøse foreninger
tillegges ofte en forebyggende rolle. som har opplevd størst medlemssvikt.
Forskning tyder imidlertid på at Idrettslagene har derimot  i  stor grad beholdt
sammenhengen mellom for eksempel sin store oppslutning.
rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse

varierer en del med organisasjonstype. Det

er også slik at mange av organisasjonene De aller fleste har
saerlig rekrutterer ungdom som  i .

utgangspunktet er «veltilpassede». g] 611110111 OPPVekSten

Ungdata viser at de fleste barn og unge har deltatt 1  organiserte
deltatt  i  eller vært innom ulike typer .  . .  .

organiserte fritidsaktiviteter gjennom fr1t1dsakt1v1teter
oppveksten.

Er du, eller har du tidligere vært, med  i  noen organisa-

sjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

1'2 .. 11

 

.i,
Fauske Norge

lJa, jeg er med nå I! Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med
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Prosentandel som er med  i  en fritidsorganisasjon
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

82

!— 1-—

g 54 46 %

3

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter
Antall ganger  i  løpet siste måned

 

Idrettslag a 9 39

Fritidsklubb, ungdomshus . 22 53312

Religiøs forening : 14 ?:

Kulturskole, musikkskole :, . 4  Eng

Korps, kor, orkester ' 4 i2

Annen organisasjon 12 531 7

I  Ingen ganger 1-2 ganger  a  3-4 ganger :5 ganger eller oftere

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er med  i  en fritidsorganisasjon

6253 59

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Svært mange unge trener på fritiden. Noen

spiller håndball, basket eller fotball gjennom

et idrettslag, og andre trener på et

treningssenter. Det er også mange unge

som sykler eller løper seg en tur, enten

alene eller sammen med venner.

Mediene gir av og til inntrykk av at norsk

ungdom er  i  ferd med å forfalle fysisk.

Forskning viser derimot at det er like mange

som trener i dag som for 20 år siden.

Samtidig er mange lite fysisk aktive ellers i

hverdagen, og det tilbringes mye tid foran

ulike typer skjermer.

lløpet av ungdomstiden er det mange som

slutteri idrettslagene. En god del av disse

begynner å trene på treningssenter eller de

trener på egen hånd. Samlet sett er det

derfor ikke så store forskjeller  i  trenings-

aktivitet mellom ungdom på ulike

klassetrinn.

Ungdata viser at de fleste unge driver med

en eller annen form for trening.

Hvor ofte trener du?

Det har tradisjonelt vært klare

kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det

vært flere gutter enn jenter  i  idrettslagene.

De siste årene har vi sett en tendens til at

flere jenter trener på andre arenaer (utenfor

idrettslagene), slik at det  i  dag er små

kjønnsforskjelleri trening samlet sett.

lmange idretter stilles det store krav til

utstyr  og deltakelse, og det kan koste en

god del å være med. Dette kan være en

utfordring for å nå det overordnede målet for

norsk idrett: «idrett for alle».

Dagens ungdom er

opptatt av trening

Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i Norge

4

4-5

Fauske
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5
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44
Norge

!:

IAIdri eller sjelden 1-3 gangeri mnd m1-2 gangeri uka :- 3-4 gangeri uka Minst 5 gangeri uka
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Prosentandel som trener  minst  én gang i  uka
Blant gutter og jenter på  ulike klassetrinn

     
82 82 85 89

E') ll

“'5 .

(9 ,J. .

8.  trinn 9.  trinn 10.  trinn 8.  trinn 9.  trinn 10.  trinn

Prosentandel som trener  minst  én gang i  uka

l8. trinn 539.  trinn h  10. trinn

64

51
44 “48 .48: 45

i 385
— i :1==='1 I

1 u'ii'L

 

I  et  idrettslag Trener på egenhånd På  treningsstudio  Annen  organisert trening

Tidstrend i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som trener  minst  én gang i  uka på  ulike  måter

I  l et idrettslag m Trener på egenhånd l: På  treningsstudio

 

   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Egenvurdert helse er en viktig indikator for

sykelighet og bruk av helsetjenester, og

anvendes til å overvåke befolkningens

helsestatus over tid.

Livsstilsvaner etableres ofte  i

ungdomsårene og kan ha betydning for

helse både  i  ungdomstiden og senere  i  livet.

Andelen som røyker blant unge  i  Norge har

gått ned, og flere av røykerne, særlig blant

gutter, har gått over til snus. Nedgang ser

man også  i  alkoholforbruk.

Barn og unge opp til 16-års alder erjevnt

over fysisk aktive. Imidlertid synker

aktivitetsnivået med alderen. Jenter er

mindre fysisk aktive enn gutter. Tilbudet av

skjermbaserte aktiviteter har økt med årene,

og fremstår som et bekymringsfullt alternativ

til fysisk aktivitet.

Det er samtidig generelt større fokus på

helse i dag enn tidligere, og i  en del

ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt
«in».

Større kunnskap om risikofaktorer har gjort

at vi  i  dag er mer opptatt av  å  forebygge

dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis

blitt  flinkere til å kjenne etter hvordan vi har

det.

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd

med egen helse. Generelt erjenter litt mer
misfornøyd enn gutter. Det er også en

tendens til flere som er misfornøyd med

egen helse blant de eldste tenåringene.

De fleste er fornøyd med

egen helse

Hvor fornøyd er du med helsa di?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge

10

Fauske

30

' 5..  9  . .

I

i

Norge

__ 3G

I  Svært fornøyd  Litt  fornøyd EVerken fornøyd eller misfornøyd r': Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med helsa si
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

  

87
69 72

L I—

5'3 9 50 54
S GC) I'I',_———'T .Hi—II '

(D —> h .”

5:1", I. 7’31”?
8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Bruk av helsetjenester — antall ganger siste året

Sykehus

Legeva kt .  '

Psykolog '

Fastlege . l 326

Helsestasjon for
ungdom

Helsesøster på skolen . l 26

 

I  Ingen ganger 1—2 ganger  B  3—5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si

67 67 65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Ungdomstiden er preget av at kroppen

utvikler seg raskt og behovet for

næringsstoffer øker. Det vi spiser og drikker

påvirker helsa vår. Et sunt kosthold og god

ernæring kan redusere risiko for en rekke

sykdommer, og er avgjørende for vekst og

utvikling i  ungdomstiden. Gode

kostholdsvaner etableres også tidlig og tas

med videre  i  livet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at et sunt

kosthold blant annet bør inneholde grove

kornprodukter, grønnsaker, frukt, fisk, fugl

og kjøtt. Samtidig bør inntaket av sukker

reduseres.

Større autonomi fra foreldre og bedre

tilgang til penger, gjør at ungdom har mer

kontroll over eget kosthold enn da de var

barn. Fristelsene er store og for mange er

det lett å velge usunne drikke- og matvarer.

Spørsmål om kosthold kom for første gang

inn i Ungdata  i  2017. Ungdata viser at det er

stor variasjon i ungdoms kosthold. For

eksempel spiser en av tre ungdommerfrukt

og grønt hver dag, samtidig som en god del

sjelden fåri seg slike matvarer.

Flertallet av ungdom spiser fisk til middag

eller som pålegg minst en gang i  uka. Det

samme gjelder kjøttdeigbaserte produkter,

som pølser og hamburgere.

De fleste spiser godteri eller snacks hver

uke, men det er få som gjør dette mange
gangeri uka. Det er noen flere jenter enn

gutter som jevnlig spiser godteri.

Stor  variasj on  1
ungdoms kosthold

Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger  i  uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

å
*5 34 37 36

G .  .  .
8. trinn 9. trinn 10. trinn

Jenter

67
—- 50 47

 

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Andel som spiser godteri minst fire ganger  i  uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Gutter

9 15 17
—  —  -

8. trinn 9. trinn 10. trinn
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Hvor  ofte  ungdom spiser...

Sjokolade og annet godteri

Potetgull og salt snacks

Pølser, hamburger, kebab,
kjøttboller, lasagne

Fisk til middag eller som pålegg

Grønnsaker og salater

Frukt og bær

Grovbrød eller grove rundstykker

I  Mindre enn én gang i  uka

 

Hvor ofte ungdom drikker...

Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)

Lettbrus, Iettsafi eller andre

lettdrikker

Brus, saft, iste eller iskaffe med

sukker

Melk

Vanlig vann uten kullsyre

I  Mindre enn én gang i  uka

l

 

I5 %

1 gang i uka E: 2-3 gangeri uka 54-6 gangeri uka

34 ?lkgrwgs

36 __ 353
37 mfifififia
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24

23'

37

1 gang i uka  52-3  ganger i uka 4—6 ganger i uka Hver dag

  

4‘4

'81

Hver dag
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Verdens helseorganisasjon definerer helse

som en «tilstand av fullkommen fysisk,

psykisk og sosial velvære -ikke bare fravær

av sykdom eller svakhet». God fysisk helse
innebærer  å  ha en frisk og sunn kropp,

være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å

få tilstrekkelig med hvile.

Selv om ungdom generelt har god fysisk

helse, er det likevel mange som sliter med

ulike typer plageri hverdagen. Ungdata

kartlegger en del psykosomatiske plager, og

resultatene viser at de aller fleste er plaget

av dette fra tid til annen. De mest utbredte

plagene er hodepine, magevondt og smerter

i  nakke, skulder, ledd og muskulatur. For de

fleste skjer dette bare noen få ganger.

Likevel er det på landsbasis i underkant av

10 prosent av guttene og rundt 20 prosent

avjentene som daglig er plaget av

hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller

andre typer psykosomatiske problemer.

Jentene er altså betydelig mer utsatt enn

guttene. For guttene endrer omfanget av

helseplager seg lite gjennom

ungdomsårene, mens det blant jenter er en

betydelig økning i begynnelsen av tenårene

for deretter å flate ut.

Det er samtidig langt flere jenter enn gutter

som jevnlig bruker reseptfrie medikamenter

som Paracet o.l. Forbruket av

smertestillende medisiner blant norske 15-

16—åringer er høyt, og har steget betydelig

siden 2001.

En god del ungdom
sliter daglig med fysiske

helseplager

Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

  

Fauske
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I  Ingen ganger Sjeldnere enn én gang i  uka
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Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter

ukentlig eller daglig
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

   å å
*" 22 C
3 17 18

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor mange som har hatt ulike plager siste måned

Hodepine 4.6.. ":52“??? l&- '

Magesmerter : 48 [% 4-

Nakke— og skuldersmerter a  I 41 gig?! &

Kvalme , , 42 Efiflfi

Ledd- og muskelsmerter . '34 gin; liä ;

Hjertebank . 2-3 £14

!  Ingen ganger Noen ganger nn Mange ganger "Daglig

Prosentandel som daglig sliter med én eller flere av
plagene som er vist  i  figuren over
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdomstiden er en periode som byr på

store omveltninger— både kroppslig og

mentalt. De unge skal finne ut hvem de er

og hva de står for, og møter nye krav og

forventninger. Derfor er det helt naturlig at
mange kjenner på at hverdagen kan være

vanskelig i blant. Mange unge sliter psykisk

i  perioder. For de fleste er de psykiske

plagene forbigående, men for noen blir de

varige.

De siste årene har vi sett en økning i

andelen unge som rapporterer om lettere

psykiske helseplager  i  spørre-

undersøkelser. Noen mener at økt

individualisering i  samfunnet og et sterkere

prestasjonspress  i  for eksempel skolen, har

bidratt til denne utviklingen. Andre mener at

økningen kan skyldes større åpenhet og
oppmerksomhet om denne typen plager.

Her gir forskningen ingen klare svar.

Det vi derimot vet er at depresjons— og

angstsymptomer er de vanligste plagene

blant ungdom. Jenter er mer plaget og

oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad

av sosial støtte øker risikoen for slike

plager. Flere undersøkelser viser også en

klar sammenheng mellom mobbing og

dårlig psykisk helse.

l Ungdata måles psykiske helseplager

gjennom spørsmål som skal fange opp ulike

former for depressive symptomer.

Ungdommene som rapporterer om at de er

mye plaget av flere slike symptomer, regnes

som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er

det rundt 15 prosent av

ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller

dette kriteriet. Mest utbredt er typiske

stressymptomer. Tre av ti rapporterer om å

være «ganske mye» eller «veldig mye»

plaget av tanker om at «alt er et slit» eller at

de «bekymrer seg for mye om ting». Jenter
rapporterer langt oftere om alle de ulike

psykiske plagene som måles.

Har du vært plaget av ensomhet  i  løpet av siste uke?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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på framtida '

Følt deg stiv eller anspent . 32
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av

I Depressive symptomer  E  Ensomhet
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Selvbildet er en viktig del av identiteten vår,

og handler om hvordan vi ser på oss selv,

både på godt og vondt. Ungdommer som

har det bra, har ofte et positivt selvbilde.

Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og

påvirkes av et bekreftende samspill med

andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til
et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan

medvirke til å gi et negativt selvbilde.

Det er ikke uvanlig å føle seg usikker fra tid

til annen. Ungdomstiden handler om å bli

kjent med seg selv og finne ut av hva man

står for. Man er gjerne ekstra var for andres
kommentarer og syn på seg selv.

Forskning har vist at det er en sammenheng

mellom negativt selvbilde og problemer som

spiseforstyrrelser; angst og depresjon.

Selvbildet er også påvirket av hvor fornøyd

ungdom er med kroppen sin og sitt eget

utseende.

Generelt viser Ungdata at det store flertallet
av norske ungdommer er ganske godt

fornøyd med hvordan de selv er.

Samtidig er det en god del variasjon  i
ungdommenes vurderinger, og på spørsmål

om hvor fornøyd ungdom er med eget

utseende er det nokså mange som er

direkte misfornøyd.

Kjønnsforskjellene er betydelige, jentene er

langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget

utseende og måten de lever livene sine på

enn guttene.

Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

1 S

* 15

[ : Fauske
T

27

11

'12 '

Norge

31

ISvært fornøyd ' Littfornøyd EiVerken fornøyd eller misfornøyd LizLittmisfornøyd Svært misfornøyd

36



Prosentandel som er fornøyd med utseendet  sitt
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor godt ulike utsagn om selvbilde passer på de unge
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Jeg opplever at detjeg driver . .7: '. —— ..
med  i  livet er meningsfullt ' 34 L13... 14

Jeg er fornøyd med hvordan jeg . 34
har det ' ‘

Jeg liker meg selv slik jeg er '38

Jeg er svært fornøyd med ,  . 40
hvordan jeg er

I  Passer svært godt Passer ganske godt CI Passer ganske dårlig Passer svært dårlig

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseendet sitt
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I løpet av de siste  20—25  årene har kampen

mot røyking blitt intensivert. l1996 ble

aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra

16 til 18 år. I perioden  2004  til 2013 ble

Røykeloven ytterligere skjerpet. Tiltakene
har førttil en nedgang i  andelen

dagligrøykere som nærmest er uten

sidestykke  i  norsk sosialhistorie. Andelen

røykere både blant ungdom og voksne har
gått markant ned fra årtusenskiftet til i dag.

Samtidig har andelen unge som snuser, gått

opp. Økt snusing oppveier likevel ikke

tilbakegangen  i  røyking, og bruken av

tobakk har samlet gått tilbake.

Parallelt har det skjedd nokså dyptgripende

endringer i synet på røyking —  også blant de

unge. Røyking var tidligere en viktig markør

for voksenhet og var forbundet med en viss

status. ldag gir røyking derimot liten status

og respekt  i  de fleste ungdomsmiljøer.

Den internasjonale WHO-undersøkelsen

«Helsevaner blant skoleelever», viser at

Røyker du?

tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant

norske elever enn blant ungdom i de fleste

av de 40 landene som deltar  i

undersøkelsen.

Ungdata viser at røyking er mer eller mindre

helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært

få røyker daglig og det er heller ikke så

mange som røyker ukentlig. Det store

flertallet har aldri prøvd å røyke. Det er

heller ikke så mange på ungdomstrinnet

som bruker snus, men det er flere som

snuser enn som røyker.

Røyking er helt ut på

ungdomsskolen. Det er

heller ikke mange som

snuser.

Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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I  Har aldri røykt
fi  Røyker sjeldnere enn én gang i  uka
' Røyker daglig
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Har røykt før, men har sluttet helt nå
0  Røyker ukentlig, men ikke hver dag



Prosentandel som røyker eller snuser
Blant gutter og jenter

Røyker du? Snuser du?

l  3 ' 8 I  GutterRøyker daglig ”  3 Snuser daglig l  3

l a Jenter
. 1

Røyker ukentlig ! 1 Snuser ukentllg 0

, 3
Sjeldnere Sjeldnere '

10
Har røyktfør r6 12 Har snustfør  .
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—L 78
Har aldri røykt -  78188 Har aldri snust . - -- -—.

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som bruker tobakkjevnlig

I  Røyker daglig/ukentlig Ea Snuser daglig/ukentlig
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Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon

i  Norge. Til tross for at voksne i dag drikker

mer alkohol enn  tidligere, har de unges bruk

av alkohol flatet ut, og fra årtusenskiftet vist

en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles

mange unge som drikker alkohol, og da

særlig i  den siste delen av tenårene.

For mange innebærer eksperimentering

med og bruk av alkohol en symbolsk

markering av overgangen fra barn til

ungdom. Å drikke  i  ungdomsalderen er

dessuten sammenvevd med vennskap,

flørting og en sosial livsstil. Unge som

drikker alkohol midt  i  tenårene, har som

regel mange venner og et aktivt sosialt Iiv.

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir

risiko for akutte skader, og ungdom som

begynner å drikke tidlig, har  i  mange tilfeller

et atferdsmønster der andre typer antisosial

atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår.

Ungdom  i  en slik situasjon har gjerne et mer

trøblete forhold til skolen og til foreldrene

enn andre. De begår mer kriminalitet, har

dårligere psykisk helse og får oftere

problemer senere  i  livet.

Ungdata viser at det er stor variasjon  i  hvor

gamle ungdom er når de begynner å drikke

alkohol. Det store flertallet har ikke vært

beruset  i  løpet av ungdomsskolen. På

slutten av ungdomsskolen har omtrent én av

fire opplevd å ha vært beruset.

Det er generelt små forskjeller  i

alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Få av

ungdomsskoleelevene

har  Vært fulle

Hvor mange ganger har du drukket så mye at du har følt
deg tydelig beruset  i  løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hender det at du drikker noen form for alkohol?

I  Gutter Jenter
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år
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Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til

dels sterktfordømt. Om det å prøve hasj

eller marihuana  — isolert sett — er farligere

enn å debutere tidlig med alkohol er  i  dag

omdiskutert. Det at alkohol er et legalt og

sosialt akseptert rusmiddel, mens hasj og

andre narkotiske stoffer er forbudt, utgjør

uansett en viktig forskjell. Både

rusmiddelbrukerens egen forståelse og

omverdenens fortolkning og reaksjon,

påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke.

Unge som bruker illegale rusmidler, har

krysset en ekstra grense.

Etter en økning blant tenåringeri bruken av

hasj eller marihuana på 1990-tallet, var det

en markert nedgang fram til midten av det
første tiåret etter årtusenskiftet. Etter det har

utviklingen vært mer stabil, men ser nå ut til

å øke igjen.

Ungdata viser at relativt få elever på

ungdomstrinnet har erfaringer med hasj og

marihuana.

Det har imidlertid vært en liten økning i
omfanget av hasjrøyking det siste året.

Bruken av hasj og marihuana øker betydelig

gjennom tenårene, og det er generelt flere

gutter enn jenter som har prøvd hasj.

Det er heller ikke så vanlig at ungdom på

ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj, selv om

det har vært en liten økning Siden 2015. Det

en god del flere som blir tilbudt stoffet enn

som selv har prøvd, og gutter blir tilbudt

oftere enn jenter.

Har du brukt hasj eller marihuana  i  løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge
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Har du  i  løpet av siste år  blitt  tilbudt hasj eller marihuana?

I  Gutter  fl  Jenter
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år
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Mobbing er et alvorlig problem som rammer

mange unge. Det kan defineres som

gjentatte negative handlinger der én eller

flere personer bevisst og med hensikt

skader eller forsøker å skade eller tilføre

noen ubehag. Som regel er mobbeofrene

ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan
være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk,

som vedvarende utfrysing fra venneflokken.

Mobbing er mest utbredt på barneskolen og

avtar  i  løpet av tenårene. Det er likevel en

del som oppleverjevnlig å bli fryst ut,

utestengt eller plaget også på ungdoms-

trinnet. Både de som mobber, og de som

utsettes for mobbing, er risikoutsatte

grupper. Ofrene er særlig utsatt for psykiske

og fysiske problemer senere i livet.

lUngdata måles mobbing på en indirekte

måte. På spørsmål om man blir plaget, fryst

ut eller truet av andre ungdommer er det

rundt 7-8 prosent av elevene på

ungdomstrinnet på landsbasis som svarer at

de blir utsatt hver 14. dag eller oftere.

En ny type mobbing har blitt mer aktuell de

siste årene — digital mobbing. lUngdata er

det relativt få som rapporterer om at de er

utsatt for dette. Det ser imidlertid ut til å

være noe kjønnsforskjeller  i  omfanget av

digital mobbing hvorjenter utsettes oftere

enn gutter.

Forekomsten av mobbing har vært relativt

stabil over tid. Trenden  i  Ungdata siden

2010 tilsier at noen flere jenter enn før

opplever å bli mobbet, mens tallene for

guttene ikke har endret seg.

Mange ungdommer blir
utsatt for mobbing

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre

unge på skolen eller i fritida?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge
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Prosentandel som blir mobbet minst hver 14. dag
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil

At noen via nettet eller mobil har
skrevet sårende  ting til deg eller om

deg

At noen har stengt deg ute fra sosial
ting på nettet

At noen har lagt ut sårende bilder
eller videoer av deg på nettet eller

mobil

At noen via nettet eller mobil har

truet deg

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag
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Ungdom er oftere involvert  i  voldsepisoder

enn andre aldersgrupper. Volden kan ta ulik

form og kan grovt sett deles inn  i  fysisk,

psykisk og seksuell vold.

Gjerningspersonene kan være både voksne

og jevnaldrende.

Vold vurderes gjerne ut fra konsekvenser og

styrkeforholdet mellom partene. Selv om

hoveddelen av den volden som foregår

blant ungdom ikke gir varige mén, kan grov

vold  i  ungdomstiden resultere  i  alvorlige

fysiske og/eller psykiske problemer for dem

det gjelder. Noen ganger er det tydelig

hvem som er den aktive parten, mens det

andre ganger er vanskelig å skille klart

mellom offer og utøver.

Guttene er overrepresentert  i  begge

grupper. De utøver  i  langt større grad ulike

former for vold sammenliknet med jentene,

og de er klart oftere ofre for vold.

lUngdata svarer 15 prosent av guttene og 7

prosent av jentene på ungdomstrinnet at de

har blitt utsatt for trusler om vold. Det er

også en del som blir skadet på grunn av

vold. På landsbasis er det så mange som

elleve prosent av guttene og seks prosent

avjentene på ungdomstrinnet som har  blitt
skadet eller fått sår på grunn av vold.

Omfanget av vold som rapporteres gjennom

Ungdata, har gått svakt ned siden

målingene startet på begynnelsen av 2010—

tallet. Dette gjelder både trusler om vold og

den volden som har endt med sår eller

skade. De ferskeste tallene tyder på en viss

økning, først og fremst blant gutter på

ungdomstrinnet.

Gutter er langt mer

utsatt for vold enn

jenter

Har du blitt utsatt for trusler om vold  i  løpet av siste året?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som har blitt utsatt for trusler om vold minst én

gang siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som har  blitt  utsatt for ulike former for vold

siste år

Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at l-
det krevde legebehandling '

Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold
uten at jeg trengte legebehandling
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I1 gang E 2—5 ganger «.. 6  ganger eller mer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har  blitt  utsatt for trusler om vold minst én
gang i  løpet av det siste året
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Ungdomstida er en periode for utprøving på

nye arenaer. I denne fasen deltar mange  i
handlinger som er på kant med det som er

alminnelig sosialt akseptert  —  inkludert på

kant  med det som er foreskrevet gjennom

Iovverket. Innen kriminologisk forskning er

det et etablert funn at Iovbrudd forekommer

hyppigst blant ungdom og unge voksne.

Å debutere  tidlig med kriminalitet og å begå

lovbrudd av alvorlig karakter, øker risikoen

for en kriminell løpebane senere  i  livet.

Det er ikke helt  tilfeldig hvem som havneri

denne gruppa. Ofte har ungdom som begår
kriminelle handlinger, tilleggsproblemer som

ustabile hjemmeliv, svak psykisk  helse,
dårlig skoletilpasning, svakt sosialt nettverk

og rusproblemer.

Etter en nokså kraftig økning i

ungdomskriminaiiteten gjennom store deler
av etterkrigstida, har ungdomskriminaliteten

gått tilbake de siste 10-15 årene. let

historisk perspektiv  blir  de unge eldre og

eldre. På slutten av 1950—tallet var

kriminaliteten  i  Norge mest utbredt blant 14-

åringer. ldagtopper19-åringene

kriminalstatistikken.

Ungdata viser at dagens ungdom generelt

er veltilpasset og ikke spesielt opptatt av å

bryte regler. Siden 2015 har det  imidlertid

vært en økning i  andelen som begår

regelbrudd, særlig blant guttene.

Dagens ungdom er
generelt lite opptatt av  å

bryte regler

Hvor mange ganger har du vært  i  slåsskamp siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel med seks eller flere regelbrudd siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Har du  gjort  dette  i  løpet av det siste året?

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, na
bygninger, tog, buss e.l.  —

Tatt  med deg varer fra butikk uten å betale

 

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter,
busseter, postkasser e.l. (gjort hærverk)

Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine

visste hvor du var

 

Lurt deg fra å betale på  kino, idrettsstevner,
buss, tog e.l.

 

I  1 gang In 2-5 ganger :— 6 ganger eller mer

Tidstrend i Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året
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Fornøyd med foreldrene sine

Fornøyd med lokalmiljøet

Fornøyd med skolen sin

Fornøyd med helse si

Tror man får et lykkelig liv

Har minst én fortrolig venn

Deltar  i  organiserte fritidsaktiviteter

Bruker mer enn to timer foran en
skjerm hver dag

Trener minst én gang i  uka

Mye plaget av ensomhet

Mye plaget av depressive symptomer

Har vært beruset på alkohol siste år

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet
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Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller  «litt  fornøyd».

Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
lokalmiljøet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som
svarer «svært fornøyd» eller  «litt  fornøyd».

Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen
du går på?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært
fornøyd» eller «litt fornøyd».

Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa
di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd  »
eller «litt fornøyd».

Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig
liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole
fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det trorjeg».

Deltar  i organiserte fritidsaktiviteter:
lndikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Er du, eller har du tidligere vært, med  i  noen
organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?» Indikatoren viser hvor
mange prosent av ungdommene som svarer «Ja, jeg er med nå».

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis
på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i  løpet av en dag?». Indikatoren
viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer.

Trener minst én gang i  uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med
følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer  i  et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller
helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og
«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser
hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i  uka.
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Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du  i  løpet av den siste uka vært plaget av å
føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget».

Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det
følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og
«Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som  i  gjennomsnitt
svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene.

Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du
har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man  i  løpet de siste 12 månedene har: «blitt
utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har
skjedd minst én gang.

Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing
av andre unge på skolen eller  i  fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, flere gangeri uka», «ja, omtrent én gang i  uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».

53



.  F: :. "', "'.
._l:- '2‘ L L-I l  l

Foreidre  o foreldreska

Kari  Stefansen, Ingrid Smette &  Ase  Strandbu  (2016). Understanding the  increase  in parents' involvement
in  organized  youth  sports.  Sport, Education  and Society, 111.
Jon Ivar  Elstad & Kari Stefansen  (2014). Social Variations in Perceived Parenting Styles among Norwegian
Adolescents.  Child Indicators Research  7(3):649—70.

Venner

Lars Roar Frøyland &  Cay Gjerustad  (2012).  Vennskap, utdanning og framtidsplaner.  Forskjeller og likheter
blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn  i  Oslo.  Oslo:  NOVA.

Skeie  og framtid

Tormod  Øia  (2011).  Ungdomsskoieeiever. Motivasjon, mestring og resultater.  NOVA Rapport 9/2011. Oslo:
NOVA.

Erling Skaalvik  &  Roger  Andre  Federici  (2015).  Prestasjonspresseti  skolen.  Bedre skole  (3).

Anders  Bakken  (2016).  Endringeri skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten
innvandringsbakgrunn. Trender  over  en  18—årsperiode.  Tidsskrift  for  Ungdomsforskning 16(1):40—62.
Gunn E. Birkelund  &  Arne  Mastekaasa  (2009).  Integrert? Innvandrere  og barn  av  innvandrere i utdanning og
arbeidsliv.  Oslo: Abstrakt  forlag.

Statistikkbanken. ssb.no

Ungdomskultur

Guro Ødegård  (2016).  Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser.  Sosiologi i dag,
side 9-37 (nr.  3/4, årgang 46).

Tormod Øia  &  Viggo  Vestel (2014).  Generasjonskløfta som  forsvant.  Et ungdomsbilde  i endring.  Tidsskrift  for
ungdomsforskning 14(1):99—133.

Mediebruk

Medietilsynet  (2016). Barn og medier  2016.  www.barnogmedier2016.no.

Lars Roar Frøyland, Marianne  B.  Hansen, Mira  Aaboen Sletten, Leila  Torgersen  &  Tilmann von Soest
(2010).  Uskyldig moro?  Pengespill  og dataspill blant norsk  ungdom.  NOVA Rapport 18/  1 0. Oslo:  NOVA.
Mira  Aaboen Sletten, Åse  Strandbu  og Øystein  Gilje (2015).  Idrett, dataspilling og skole  — konkurrerende
eller på lag?  Norsk pedagogisk tidsskrift  99(05).

Sosial ulikhet

Anders Bakken, Lars Roar Frøyland &  Mira  Aaboen Sletten (2016).  Sosiale forskjelleri unges  liv. Hva  sier
Ungdata-undersøkelsene?  NOVA Rapport 3/16. Oslo: NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mira  Aaboen Sletten (2011).  Å  ha, å  delta, å  være  en av  gjengen.  Velferd  og fattigdom i  et
ungdomsperspektiv.  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.  Oslo:  Universitetet  i Oslo.

Or  aniserte fritidsaktiviteter

Guro Ødegård  (2007).  Troløs  ungdom.  Endringeri  ungdoms deltagelse  i  frivillige organisasjoner fra 1992 til
2002. lStrandbu & Øia  (red):  Ung i  Norge.  Skole, fritid  og ungdomskultur.  Oslo: Cappelen Akademisk  Forlag.

Idrett

Ørnulf  Seippel, Mari Kristin  Sisjord  &  Åse  Strandbu (2016).  Ungdom  og idrett.  Oslo: Cappelen Damm
Akademisk.

Guro Ødegård,  Anders Bakken &  Åse  Strandbu (2016).  Idrettsdeltake/se  og trening blant ungdom i  Oslo.
Barrierer, frafall  og endringer over  tid. Rapport  2016-7.  Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og
frivillig sektor.

Trygve  B.  Broch (2016).  Trening til  samfunnsdeltakelse.  Hvordan  idrettsungdom leker med og etablerer
solidaritet til  hierarkier.  Sosiologi i  dag 46  (3/4:  64-86).

54k



I‘

 

Psykisk helse

Mira Aaboen Sletten &  Anders  Bakken  (2016).  Psykiske helseplager blant ungdom  — tidstrender  og
samfunnsmessige forklaringer.  En  kunnskapsoversikt  og en  empirisk  analyse.  NOVA notat 4/16. Oslo: NOVA,
Høgskolen  i  Oslo og Akershus.

Tilmann  von Soest  & Christer  Hyggen (2013).  Psykiske  plager blant ungdom og unge voksne  — hva vet vi om
utviklingen  de  siste årtiene?  I Hammer & Hyggen (red): Ung voksen  og utenfor.  Mestring og marginalisering på
vei til voksenlivet. Oslo: Gyldendal akademiske.

Silje  Hartberg & Kristinn Hegna  (2014). "Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen  i  Stavanger 2013." NOVA-
rapport 2/14.  Oslo:  NOVA.

Lars Wichstrøm  (2006). Internaliserende vansker. lUng i  Norge — psykososiale  utfordringer. Oslo: Cappelen
Damm Akademisk.

Helse  og trivsel

Oddrun  Samdal  mfl. (2016).  Helse  og trivsel blant barn  og unge. HemiI-rapport 1/2015. Bergen:  Hemil-
senteret, Universitetet i  Bergen.

Rusmidler

Willy Pedersen  (2015). Bittersøtt.  Oslo:  Universitetsforlaget.

Willy Pedersen & Tilmann  von Soest (2015). Adolescent alcohol use and binge drinking: An 18-year trend
study of prevalence and correlates. Alcohol and  alcoholism, 50(2), 219-225.

Tormod Øia (2013). Ungdom, rus og marginalisering.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Mobbing

Dan Olweus (2012). Cyberbullying: An overrated phenomenon? European  Journal  of Developmental
Psychology, 9(5), 520-538.

Kyrre Breivik, Edvin Bru, Charlotte Hancock, Thormod  Idsøe, Ella Cosmovici Idsøe, &  Mona E.  Solberg
(2018).  Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Stavanger:
Læringsmiljøsenteret.

Dan Olweus (2000).  Mobbing i  skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Ingunn  Marie Eriksen & Selma Therese  Lyng (2015).  Skolers  arbeid  med  elevenes psykososiale  miljø.  Gode
strategier, harde nøtter  og blinde flekker.  NOVA rapport 14/15. Oslo: NOVA/AFI, Høgskolen  i  Oslo og Akershus.

Regelbrudd

Lars Roar Frøyland & Mira Aaboen Sletten  (2012).  Mindre  problematferd for de fleste, større problemer for
de få? En  studie  av  tidstrender i  problematferd: 1992, 2002 og 2010.  Tidsskrift  for  ungdomsforskning, 12(2), 43-
66.

Vold

Svein Mossige & Kari Stefansen  (2016).  Vold  og overgrep mot  barn  og unge.  Omfang og utviklingstrekk
2007-2015.  NOVA-rapport 5/16. Oslo: NOVA.

Kari  Stefansen, Ingrid Smette  og Dagmara Bossy (2014). Angrep mot  kjønnsfriheten:  Unge jenters
erfaringer  med uønsket beføling.  Tidsskrift  for  Kjønnsforskning 38(1):3—19.

Nas'onale  resultater  fra Un  data

NOVA  (2013). Ungdata. Nasjonale resultater 2010-2012. NOVA rapport 10/13.

NOVA  (2014). Ungdata. Nasjonale resultater 2013. NOVA rapport  10/14.

NOVA  (2015). Ungdata. Nasjonale resultater 2014. NOVA rapport  7/15.

Anders  Bakken  (2016). Ungdata 2016. Nasjonale resultater. NOVA rapport  8/16. www.ungdata.no

Anders Bakken (2017). Ungdata 2017. Nasjonale resultater. NOVA rapport 10/17.  www.ungdata.no

Anders Bakken (2018). Ungdata 2018. Nasjonale resultater. NOVA rapport 8/18.  www.ungdata.no

55



°C...
.

mgdara



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15506     
 Arkiv sakID.: 19/1793 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
053/19 Formannskap 29.10.2019 
068/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Søknad om tilskudd Sjunkhatten folkehøyskole 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil komme i 
egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil komme i 
egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 053/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil komme i 
egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Sammendrag: 
Sjunkhatten folkehøyskole startet et forprosjekt tilbake i 2013, der de i sak 003/13 søkte om midler til 
forprosjekt, med da en kommunal garanti for stiftelseskapital på NOK 500.000,-. 
Det var også i senere sak søkt om tilskudd i form av tomtegrunn, der Fauske kommune avsa tomt under 
forutsetning av at det blir etablering av folkehøyskolen, verdi NOK 646.575,-, totalt NOK 1.146.575,-. 
Beløpet skulle inngå seom del av stiftelseskapitalen fra Fauske kommune. 
 
Saksopplysninger: 
 
Sjunkhatten folkehøyskole har søkt om tilskudd i form av garanti fra Fauske kommune på totalt 10 



MNOK som del for å få på plass en fullfinansiering av prosjektet. 
 
I og med at en konkret oppstartsdato ikke er klar på grunn av at både ekstern og statlig finansiering ikke 
er kommet på plass, vil både oppstart og mulig ferdigstillelsår være mer klar når dette kommer på plass 
  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Av søknadsbeløpet på NOK 10.000.000,- fratrekkes tidligere bevilget tilskudd til prosjektet på NOK 
1.146.575, slik at rest til finansiering blir da NOK 8.853.425,-. 
 
Grunnet det politiske arbeidet arbeidsgruppen har behov å gjennomføre arbeid i forhold til sentrale 
myndigheter før endelig vedtak av statsbudsjettet 2020, er det sterkt fordelaktig for denne å ha et 
prinsipp vedtak omkring intensjonen til kommunen.  
  
Rådmannen understreker at denne saken derfor ikke er en fullstendig utredet sak, og at vi må få komme 
tilbake med en fullstendig sak, hvor vi bl.annet vedtar sammensetningen av finansieringen i en egen sak.  
 
Rådmannen mener at det kan være hensiktsmessig å se en kombinasjon mellom bruk av 
konsesjonsavgiftsmidler, hjemfallsfondet, og evt. om det finnes muligheter for kommunen kan bidra 
med andre innsatsfaktorer i arbeidet med realiseringen.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15291     
 Arkiv sakID.: 19/1829 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
060/19 Formannskap 29.10.2019 
069/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Svar på høringsforslag om Nord-Norgebanen - Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der Fauske 
kommune også er representert. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der Fauske 
kommune også er representert. 
 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 060/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der Fauske 
kommune også er representert. 

 
Vedlegg: 
02.10.2019 Høringsuttalelse vedørende utredning Ny jernbane Fauske - Tromsø - kopi 

av brev sendt til jernbanedirektoratet 
1422200 

21.10.2019 jernbane-fauske---tromso-nord-norgebanen-oppdatert-kunnskapsgrunnlag.-
hovedrapport--kopi 

1424230 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har, sammen med andre berørte kommuner, vært med i referansegruppen som har 
gitt innspill til utarbeidelse av et høringsforslag vedrørende forlengelse av Nord-Norgebanen nordover 
fra Fauske til Tromsø. 
Referansegruppen har vært sammensatt bredt med deltagere som er tungt representert innen sine 



kommuner og regioner. 
 
 
Tabell 1: Sammensetning referansegruppen 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Prosjektgruppa og andre deltagere 
 



 
 
Oppdragsbrevet  fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet var definert ved å utarbeide et 
oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø basert på en trase som ble 
vurdert i rapportet «Jernbanens rolle i nord». 
Det skal vurderes en mulig trinnvis utbygging og samtidig en samfunnsøkonomisk vurdering. 
Det sjak ikke utarbeide en KVU (konseptvalgsutredning) men metodikken skal følges så langt 
Jernbanedirektoratet finner det hensiktsmessig. Kostnadsnivå skal være på utredningsnivå med +-40% 
usikkerhet. 
Berørete parter som for eksempel Sametinget skal høres. 
 
Høringsutkastet ble sendt ut på høring ca 1 juli 2019, der fristen var satt til i oktober 2019. På grunn av 
at 2019 er et valgår, ble det derfor besluttet å søke om utsettelse på svarfrist til den 8 november, dette 
grunnet en politisk behandling av høringssvar. 
Dette ble innvilget av Jernbanedirektoratet. 
 
Høringsuttalelse fra Fauske kommune: 
 
Fauske som tettsted og knutepunkt, har hatt Nordlandsbanen som en viktig aktør både innen 
personbefordring og gods siden denne ble åpnet til Fauske 1958 og til Bodø 1962. 
Utviklingen av Nordlandsbanen videre må ikke settes opp mot en utbygging av en trase videre nordover 
til Tromsø, her kalt Nord-Norgebanen, men heller som en viktig og tvingende nødvendighet for videre 
utvikling av den viktigste landsdelen sett i lys av stadig økende aktivitet innen mineral, turistnæring, 
godstransport og sjømat. 
 
Klimaperspektivet er en av de aller viktigste faktorene i dagens samfunn, der stadig økende fokus på 
klima må veie tungt i en global sammenheng, og bruk av kollektive ferdselsårer er viktige i et 
utviklingsperspektiv. 
Folks reisevaner er i det store basert på at man hurtigst mulig kan forflytte seg, og Nord-Norge banen til 
Tromsø vil faktisk kunne konkurrere med fly på denne strekningen, gitt at banen utbygges med en 
reisetid som er akseptabel. I denne kontekst er det viktig at utbyggingen må planlegges og skje for 
høyhastighetsbane. 
I forbindelse med økt utvikling i produksjon av sjømat er det viktig å få mer av transporten over på 
jernbane av miljøhensyn for da å redusere klimautslipp, og ikke minst; veie opp for manglende kapasitet 



på veinettet. Sikkerhet med hensyn på den stadig økende andel tungtraffikk har vært et tema i mange 
år, og det å kunne øke godsmengde over på bane, vil i noe grad bidra til en sikrere vegtrafikk. 
 
Det er videre helt klart et behov for oppgradering strekningen Trondheim – Bodø. 
Det er en stor underdekning vedrørende kapasitet både på vekt og hastighet, samt at det er behov for 
flere møtespor for å kunne øke kapasiteten spesielt på godstransport. Dette bør ikke tilsidesettes, men 
vedtas samtidig. Å ivareta en utbygging der man har møtespor, tilstrekkelig vektkapasitet og 
omlastingsmuligheter, er en viktig del å videreføre som en del av en fremtidig Nord-Norge bane til 
Tromsø. 
 
Utredningen har en del svakhetspunkter som er påtalt i referansegruppens møter, og dette har også 
blitt bekreftet av utredningsledelsen. Det er dog viktig å bemerke at dette er blitt tatt inn som del i 
høringsuttalelsen som prosa, men beregningene burde vært bedre understøttet av mer oppdatert 
underlag, samt at man må gå dypere i tallmaterialet for å få mer riktig tallunderlag. 
 
Det har vært flere tidligere utredninger opp gjennom tidene som ikke har kommet frem til å bli 
realitetsbehandlet, men med de utredningene som tidligere har vært må det være et godt og bredt 
underlag for å kunne sikre fremtidig utvikling av landsdelen med stadig økende sjømateksport, samt 
også videre forflytning av gods fra veg til bane. 
Det må være et samfunnsansvar å utvikle hele Norge, og sett i lys av den demografiske utvikling som vi 
ser i dag, er det viktig å kunne få i gang prosjekt som helt klart vil være positivt for Nord-Norge. 
 
Det er en kjennsgjerning at befolkningsgrunnlaget i Nord-Norge ikke er dekkende til å kunne gi en 
samfunnsøkonomisk drift sett i persontrafikkøyemed, men samlet sett vil dette kunne gi et stort løft, og 
ikke minst kunne utvikle landsdelen videre inn i fremtiden. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS UTREDNING «NY 
JERNBANE FAUSKE – TROMSØ (NORD-NORGEBANEN) – OPPDATERT 
KUNNSKAPSGRUNNLAG  
 

Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill til Jernbanedirektoratets utredning «Ny 
jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – Oppdatert kunnskapsgrunnlag: 
 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan bestående av de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Vi viser til 
Jernbanesektorens (JBDs) utredning «Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for høring med høringsfrist 1. oktober 2019. 
 
Salten Regionråd har gjort følgende prioriteringer for fremtidig satsing innenfor jernbane i 
forbindelse med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 og Regional Transportplan 2018 – 2029: 
 
Jernbane: 

1. ERTMS etableres innen 2022 

2. Nye krysningsspor (Støver, Valnesfjord og Setså samt Sukkertoppen på Saltfjellet) 
etableres innen 2022 

3. Utvidelser og utbedringer av godsterminalen på Fauske 

4. Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples 
sammen). 

5. Elektrifisering/Hydrogendrift 

6. Økt vedlikehold og oppgradering av linje 

7. Sidespor til sørfold havn og på sikt realisering av Nord-Norgebanen 

8. Etablere enkelte avganger på Saltenpendelen til og fra Røkland 

9. Tidlig morgenavgang fra Bodø - Rognan 

10. Flere avganger i løpet av dagen mellom Rognan og Bodø 
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Salten Regionråd anser det som viktig at man er samstemt i Nord-Norge for samlet sett å løse 
fremtidens logistikk- og samferdselsutfordringer i Nord Norge, og har derfor hatt en god dialog med 
flere andre regionråd i Nord-Norge vedrørende realisering av Nord-Norgebanen.  Vi er klart 
positive til en ny bane da dette vil kunne avhjelpe fremtidens transport av både gods og 
passasjerer.  Vi anser det slik at Nord-Norgebanen har vært utredet så mange ganger at det er på 
tide å komme videre med en detaljplanlegging som kan utgjøre et politisk beslutningsgrunnlag for å 
bygge banen.  Spørsmålet er ikke om man skal bygge banen, men hvordan man best mulig bygger 
banen.  Det er derfor ikke et spørsmål om det er behov for en bane i Nord-Norge. Nord-
Norgebanen vil bety enormt mye for Norge som nasjon i forhold til bosetning, næringsliv og 
samfunnsøkonomi.   

Nord-Norgebanen er et nasjonalt prosjekt med betydning langt ut over Norges grenser. Dette 
gjelder både i forhold til frakt av varer ut til Europa og resten av verden, eksportinntekter til Norge, 
og reduserte klimagass- og plast-utslipp. Jernbaneutbygging i Nord-Norge er et av de største 
nasjonale prosjekter i dette århundre og vil kunne ha enorm betydning for nasjonens 
samfunnsøkonomi, næringsliv og bosetting, og er samtidig helt avgjørende for at Norge skal kunne 
overholde sine internasjonale klima- og miljø-forpliktelser. Det er etter vår oppfatning ikke grunnlag 
for å stille spørsmål om behov for jernbane i landsdelen, men det må rettes et stort nasjonalt fokus 
mot hvordan og hvor raskt banen kan bygges ut. 

Flere viktige næringer er avhengig av gode og velutviklede transportårer, både langs vei, sjø og 
bane. Et eksempel er sjømatnæringen, som i dag er avhengig av en godt utbygd infrastruktur for å 
kunne transportere produktene sine ut til markedet, i den etterspurte kvaliteten som er fersk 
sjømat. God infrastruktur har stor betydning for verdiskapingen og innen få år er det ventet inntil en 
sjudobling i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Dette vil kreve betydelige investeringer i 
samferdselssektoren for å tilrettelegge for denne økte verdiskapningen, og her vil fremtidens 
satsing på jernbane spille en viktig rolle.  

 
Salten Regionråd er derfor positive til Nord-Norgebanen og støtter Ofoten Regionråd sin 
høringsuttalelse i saken. Vi ønsker å understreke at Nord-Norgebanen ikke må gå på bekostning 
av en opprusting av Nordlandsbanen.  En innføring av det nye digitale signalsystemet ERTMS og 
bygging av nødvendige krysningsspor langs banen må skje som planlagt innen 2022 på 
Nordlandsbanen. Nordlandsbanen er også den lengste togstrekningen i Norge som i dag driftes 
med dieseldrevne lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Dette 
både for å redusere Co2-utslippene, men også for å kunne trekke og frakte større godsmengder 
langs banen. Dette må skje parallelt med en planlegging og utbygging av Nord-Norgebanen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Petter Jørgen Pedersen (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)   
styreleder daglig leder     
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Sammendrag 

Bakgrunn for oppdraget 

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag og 

en samfunnsøkonomisk analyse for en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen). Analysen 
skal baseres på den traseen som ble vurdert i Jernbaneverkets rapport «Jernbanens rolle i nord» i 2011. En 

trinnvis utbygging skal også vurderes. Vi skal ikke utarbeide en konseptvalgutrening, men følge KVU-metodikken 
så langt vi ser det som hensiktsmessig. Kostnadsanslaget skal være på et utredningsnivå innenfor +/- 40 prosent 

usikkerhet. 

Det er en forventning om økt produksjon av fisk og turisme som ligger til grunn for å gjøre nye vurderinger. 

Harstad er sentral i fiskerinæringen. Vi har derfor valgt å også se på en sidearm fra Bjerkvik til Harstad. I tillegg 
har vi sett en økning i kostnadene ved å bygge tunnel. Traseen fra 2011 har en tunnelandel på 58 prosent. Vi har 

derfor også sett på en trase som har 45 prosent tunnelandel slik at vi kan se hvordan færre tunneler virker inn på 
kostnadsbildet.  

En forenklet behovsanalyse, blant annet basert på de tre innspillskonferansene, viser at: 

• Det er behov for et pålitelig transportsystem med bedre kapasitet og regularitet for person- og 

godstransport 

• Det er behov for et transportsystem med smidige overganger mellom ulike transportformer 

• Det er behov for å transportere gods til det internasjonale markedet raskt og effektivt 

• Det er behov for å styrke trafikksikkerheten 

Vi etablerer ikke målstruktur for denne utredningen. Det vil først komme i en eventuell KVU-fase. Likevel gjelder 

overordna mål fra NTP om framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.  

Klima, miljø og reindrift 

Nord-Norgebanen gir klimakutt i trafikkfasen, men gir betydelige klimagassutslipp i byggefasen. Optimalisering av 
trase og klimakrav i byggefasen kan bidra til redusering av klimagassutslipp. Det vil være en rekke 

konfliktområder rundt miljø og reindrift, spesielt i anleggsfasen. Narvik – Tromsø har mindre konfliktnivå og bedre 
klimaregnskap enn Fauske – Narvik. 

Markedsanalyse 

Etablering av en Nord-Norgebane vil gi landsdelen et bedre transporttilbud, både for persontransport og 

godstransport. Utredningen som vi skal ta utgangspunkt i, legger til grunn en hastighet på 200 km/t for 
persontransport. Reisetiden på bane gjør derfor Nord-Norgebanen konkurransedyktig med både bil, buss og fly 

på lengre strekninger. Det er et stort overføringspotensial for gods fra vei til bane. Transportanalysen viser at 
eksport av fisk fra landsdelen vil ligge på en tredjedel av godsmengden sørfra i 2030. 

Kostnader ved ny jernbane 

For vurdering av hva det vil koste å bygge en Nord-Norgebane, har vi brukt en modell basert på erfaringstall. 
Beregninger av kostnadstall på dette overordnete nivået, er heftet med stor grad av usikkerhet. Nøkkeltallene 

viser at Østre korridor Fauske – Tromsø (375 km) har et kostnadsestimat på 113 mrd. kroner. Vestre korridor 
(370 km) blir noe dyrere (120 mrd. kroner) da det er lange og mange bruer i dette alternativet. Vi har 

kostnadsberegnet en sidearm fra Bjerkvik til Harstad (82 km) til 20 mrd. kroner. 

Samfunnsøkonomiske beregninger 

En Nord-Norgebane vil ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på 
mellom 46 og 109 milliarder kroner. Jernbanen gir positiv virkning i form av overføring av persontrafikk fra fly og 

bil og nyskapt trafikk. Den gir også positive virkninger i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods. 

Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker. Vi har også 

regnet på en mye sterkere vekst i turisme og sjømatproduksjon enn prognosene sier, samt en dobling av 
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frekvensen, halvering av tilbringertid til toget, og dobling av flypriser. Likevel er det ingen av alternativene som er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Konsultasjon med Sametinget 

Konsultasjon med Sametinget viser at det er en rekke forhold som må få en grundigere analyse dersom 
utredningen skal videreføres i en neste fase. Det gjelder spesielt kartlegging av faktisk arealbruk. Tidlig dialog 

med reindriftsnæringen er avgjørende betydning. En Nord-Norgebane vil få store konsekvenser for samisk kultur, 
spesielt reindrift. 
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Passasjerer på Nordlandsbanen. Foto: Njål Svingheim 
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1 H va ska l vi l evere?

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i brev av 24.11.2017 bedt Jernbanedirektoratet om å utarbeide et
oppdatert kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse av en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø
(Nord-Norgebanen) (vedlegg 1). Analysen skal baseres på den traséen som ble vurdert rapporten
«Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011). En mulig trinnvis utbygging skal vurderes.

I oppdragsbrevet pekes det på at vi ikke skal utarbeide en konseptvalgutredning med de formelle og
prosessuelle krav som stilles til en slik analyse. Men KVU-metodikken skal følges så langt
Jernbanedirektoratet vurderer det som hensiktsmessig. Kostnadsanslaget skal være på utredningsnivå
innenfor +/- 40 % usikkerhet. I henhold til etablert praksis skal det gjennomføres konsultasjoner med
Sametinget.

På bakgrunn av oppdraget har Jernbanedirektoratet i samarbeid med rådgivere oppdatert
kunnskapsgrunnlaget gjennom nye kostnadsestimater, nye markeds- og transportanalyser og en
samfunnsøkonomisk analyse. Korridoralternativene er gjennomgått også med tanke på konfliktpotensialer i
forhold til arealbruk, næringsliv, miljø, kulturminner, reindrift, samiske interesser mm.

Nord-Norgebanen har vært utredet flere ganger før
Nord-Norgebanen er en mulig framtidig
jernbane på strekningen Fauske – Narvik –
Tromsø, eventueltmed en sidearm til
Harstad. En slik bane har tidligere vært
utredet flere ganger. Den siste store
utredningen, «Med toget til 69° 42 – Nord-
Norgebanen», ble gjennomført av NSB i
1992. Flere mulige korridoralternativer ble
vurdert og den endelige analysen ble basert
på den korridor som man mente ville gi den
beste nytte-/kostnadsverdien innenfor de
enkelte delstrekninger. Det ble imidlertid
poengtert at dette ikke må ses på som et
endelig valg av trasékorridor. Den analyserte
korridoren i 1992 er markert med tykk
heltrukken linje på kartet i figur 1.

I forarbeidet til NTP 2014-2023 ble dette
alternativet for strekningen Fauske –
Tromsø i rapporten «Jernbanens rolle i nord
(JBV 2011)» vurdert sammen med flere
andre alternative baneløsninger i Nord-
Norge. Flere mulige tilknytninger mot det
svenske og det finske jernbanesystemetble
også analysert. I denne utredningen var
armen til Harstad tatt med i analysen. Men
det ble ikke gjennomført noen ny
samfunnsøkonomisk analyse av
alternativene. Figur 1 Trasékorridorer som ble vurdert i 1992. Alternativ med tykk

heltrukken linje er det analyserte alternativet.
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Nord-Norgebanen som en forlengelse av Nordlandsbanen med kobling til Ofotbanen

Nord-Norgebanen er en forlengelse av Nordlandsbanen til Tromsø. Banen grener av fra Nordlandsbanen
ved Fauske stasjon. Vi tar utgangspunkt i ateksisterende stasjon på Fauske kan benyttes og eventuelt
utvides etter behov. Også godsterminalen ved Fauske vil benyttes videre og eventueltutvides etter behov.

Nord-Norgebanen vil ha grensesnitt mot Ofotbanen ved Narvik stasjon. Som i Fauske, tas det også her
utgangspunkt i at eksisterende persontogstasjon og eksisterende godsterminal benyttes videre og
eventueltutvides etter behov.

I denne utredningen tar vi ikke med kostnader for eventuelle tiltak på Nordlandsbanen og/eller Ofotbanen
som måtte være nødvendige som følge av økt transportvolum på disse banestrekningene.

I 1992-utredningen ble kostnader beregnet både for elektrisk drift og dieseldrift. I utredningen i 2011 ble
kun elektrisk drift kostnadsregnet. Basert på overordnede nasjonale målsettinger om at transportsystemet
skal bidra til et lavutslippssamfunn, tas det også i denne analysen utgangspunkt i at banen skal ha
nullutslippsteknologi. Når vi beregner kostnader, legger vi til grunn elektrifisering da vi ikke har erfaringstall
fra andre nullutslippsteknologier.

Ikke KVU-metode, men en forenklet versjon
Dette er ikke en konseptvalgutredning (KVU), jamfør avsnitt 1.1, men utredningen bygger på KVU-metoden.
Vi følger hovedstrukturen til metoden, oghar gjort en forenklet situasjonsbeskrivelse og lagt til grunn de
konseptene og løsningene som har vært utredet svært grundig tidligere. Vi har bare en kort omtale avhele
influensområdet, oghar i all hovedsak omtalt forhold nær korridorene. Miljøvurderingene og
konsekvensene for samiske interesser er gjort på et overordnet nivå, og det samme gjelder
behovsanalysen. Vi har valgt å ikke utvikle en målstruktur for analysen, da det, sammen med en grundigere
analyse av temaene nevnt over, hører til i en eventuell neste fase, som vil være en KVU. Som for alle
statlige transportutredninger, vil overordnede mål i Nasjonal transportplan (NTP) være gjeldende, og er
dermed retningsgivende også for denne utredningen.

Oppbygging av rapporten

For å svare ut oppdraget, har vi utredet ulike deltemaer. Konsulentfirmaet Asplan Viak AS har bidratt med
delrapporter om markedspotensial, om trasevurderinger, om miljø ogsamiske interesser og om kostnader.
Konsulentfirmaet Metier OEC har gjennomført en usikkerhetsanalyse for kostnadene. Jernbanedirektoratet
har utarbeidet forenklet behovsanalyse, en klimaanalyse og en nyttekostnadsanalyse. Hovedrapporten
sammenfatter analysene gjort i delrapportene. Alle delrapportene følger som vedleggtil hovedrapporten.

Underveis i prosessen har vi endret navn på korridorene som vi har utredet. Det betyr at de fleste
delrapportene har andre korridornavn enn hovedrapporten. For hele utredningen gjelder at Østre korridor
omfatter alternativetmed høy tunnelandel, og Vestre korridor omfatter alternativetmed høy dagsone.

Vi har også gjennomført konsultasjon med Sametinget, og presenterer oppfølgingspunktene fra
konsultasjonen i eget kapittel i denne rapporten.
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2 B eskri vel se av om råd et for N ord -
N orgeb an en

Fjell og fjorder må krysses

En ny jernbane fra Fauske via Narvik til Tromsø, og med en eventuell arm til Harstad, vil gå gjennom to
fylker; Nordland og Troms. Traseen må krysse flere dype fjorder. Også flere større fjellområder må forseres.
En jernbane gjennom dette landskapet vil på flere delstrekninger være krevende å bygge, mens den i andre
områder vil gå i et enklere terreng. Det er plassert i alt 14 stasjoner langs traseen, der de mest
befolkningstunge vil være Tromsø, Narvik og Fauske. Banen vil influere på et langt større område. En
sidelinje fra Bjerkvik til Harstad vil knytte ytterligere en bydirekte til Nord-Norgebanen, samt Evenes
flyplass og øke banens influensområde. Mer informasjon om området banen vil gå i, finnes i vedlegg 2 og
vedlegg 6.

Befolkning og arbeidsplasser

Flest bosatte i Tromsø

Langs korridorene er detflest bosatte i Fauske, Narvik, Harstad og Tromsø. Andre byer/tettsteder er Bodø
og Svolvær, se figur 2.

Figur 2 Antall bosatte innenfor et område på 250*250 meter. Kilde: SSB (2017).

Vi har sett på befolkningsveksten fram til 2040 i regionen. Deter tre kommuner som anslås å få en
betydelig befolkningsvekst; Bodø, Balsfjord og Nordreisa. Langs jernbanetraseen anslås Hamarøy, Harstad,
Målselv og Tromsø å få en befolkningsvekstmellom 5 og 15 prosent. For Tysfjord og Ballangen anslås en
befolkningsnedgang på mer enn 5 prosent.
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Figur 3 viser hvor det er høyest befolkningstetthet langs traséen. Befolkningstettheten er høyest i Bodø og 

Tromsø, deretter Harstad og Narvik. Befolkningstettheten langs korridoren er likevel lav. 

 

Arbeidsplasser og pendling 

Vi har sett på arbeidsplasstettheten langs Nord-Norgebanen. Tromsø er byen med høyest tetthet, etterfulgt 

av Harstad, Narvik og Fauske. Det er noe pendling mellom de ulike kommunene, som for eksempel mellom 

Fauske og Sørfjordbotn, Ballangen og Narvik, samt innpendling til Tromsø (Kilde: SSB, 2018). 

 

Næringsliv og sysselsetting 

Nordland og Troms har flest sysselsatte innen helse og sosiale tjenester. Begge fylkene har også 

varehandel som nummer to, og undervisning som nummer tre (kilde: SSB, 2018).  

Det er også likhetstrekk når vi ser på hvilke næringer som har størst omsetning. På omsetningstoppen for 

Nordland er fiske, fangst og akvakultur nr. 1, mens detaljhandel er på andreplass, og produksjon av 

nærings- og nytelsesmidler på tredjeplass. I Troms er det størst omsetning innen agentur- og engroshandel, 

detaljhandel på andreplass, mens fiske, fangst og akvakultur er den tredje største næringen målt i 

omsetning (kilde: SSB. 2018).  

Begge fylkene er på den øvre halvdel av lista over eksportinntekter per sysselsatt i 2017. Nordland er på 

tredjeplass, mens Troms er på åttendeplass (Kilde: https://sysla.no/se-listen-disse-fylkene-er-storst-pa-

eksport/)  

Figur 3 Befolkningstetthet og personer per daa langs Nord-Norgebanen. Kilde: SSB (2018). 

https://sysla.no/se-listen-disse-fylkene-er-storst-pa-eksport/
https://sysla.no/se-listen-disse-fylkene-er-storst-pa-eksport/
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Arealbruk

Arealbruken i Nordland og Troms fylker er relativt lik, se tabell 1. Arealbrukstypene åpen fastmark og skog
er de klart største. Det er relativt liten andel med bebygd område og jordbruk.

Tabell 1: Arealressurser etter hovedklasser. Prosent av fylkets totale areal, 2018 Kilde: SSB
Fylke Bebygd

område
Jordbruksareal Skog Åpen

fastmark
Våtmark Bart fjell, grus-og

blokkmark
Varig snø, is
og bre

Ferskvann

Nordland 1,0 2,9 28,4 43,8 3,8 12,3 2,3 6,4
Troms 0,8 0,8 27,4 47,3 3,4 14,8 0,8 4,0

Når vi ser på det bebygde arealet, er også her de to fylkene relativt like. Mesteparten av bebygd areal er
transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur, mens minst andel er fritidsbebyggelse og bebygd
område for landbruk og fiske, jamfør tabell 2.

Tabell 2. Fordeling av fylkenes bebygde areal, i prosent, 2018. Kilde: SSB
Fylke Bolig-

bebyggelse
Fritids-
bebyggelse

Bebygd område
for landbruk og
fiske

Næring, offentlig
og privat
tjenesteyting

Transport,
telekommunikasjon og
teknisk infrastruktur

Andre
bebygde
områder

Nordland 20,1 8,1 7,7 9,4 45,5 9,1
Troms 21,7 6,6 8,7 6,8 46,6 9,6

Kulturmiljø og naturmiljø

Kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Langs
traseen for en jernbane Fauske – Narvik - Tromsø er det ingen fredete kulturmiljøer, men banen kommer i
berøring med et stort antall kulturminner. Traseene går i kystlandskap, jordbrukslandskap og fjellområder.

Naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters levegrunnlag.
Korridoren berører dels «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagt og der konfliktnivået vurderes som
høyt. Traseen berører dels også, særlig for sidelinjen til Harstad, nærføring til vann med konfliktfulle
strekninger.

Reindrift

Norge er delt inn i seks samiske reinbeiteområder, og en Nord-Norgebane vil gå gjennom to av disse:
Nordland reinbeiteområde og Troms reinbeiteområde. Traseene berører store områder som er viktige for
reindriften. Dette vil kreve omfattende avbøtende tiltak. Reindrift er en arealavhengig næring, og bruker ca.
40 prosent av landarealet i Norge. Beite- og ressursgrunnlaget for reindrifta blir stadig mindre, som skyldes
ulike former for inngrep. Vinterbeitetilgangen er minimumsfaktor for reindrifta (Kilde:
www.fylkesmannen.no/Nordland).

Friluftsliv

Store deler av arealene langs traseene er kartlagte som friluftsområder. Flere steder kommer traseene inn i
store sammenhengende friluftsområder. Områder nærmere bebyggelse og byene har også mer
tilrettelegging i form av merkede ruter, skiløyper etc.

Samferdsel

Riks-og fylkesvegnettet er viktige transportårer

Nordland har 1 226 km riksveg og 4 108 km fylkesveg, mens Troms har 627 km riksveg og 2 915 km
fylkesveg. Fylkene opplever et stort vedlikeholdsetterslep, spesielt på fylkesvegnettet. Store deler av
næringslivet i Nord-Norge er ikke lokalisert langs E6, men riksvegen er likevel svært viktig, og
fylkesvegnettet sikrer tilkoblingen til E6.

Kartet i figur 4 viser regionens riksvegnett, samt korridorene for Nord-Norgebanen.
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Nordland og Troms har en rekke små og store havner. Av Norges 32 stamnetthavner, er fem av disse i
Nordland og Troms: Mo i Rana, Bodø, Narvik, Harstad og Tromsø (kilde: www.kystverket.no)

Både Nordland og Troms har mange ferje-og
hurtigbåtsamband. Ferjene utgjør en svært viktig del
av vegnettet i fylkene. I Nordland skjer mest
transportarbeid på ferjene på Helgeland, mens størst
andel tunge kjøretøy finnes på sambandet Tysfjorden-
Vestfjorden. Ferjene i Troms hadde totalt 829 000
passasjerer i 2017, mens det var 280 000 reisende
med hurtigbåt. I tillegg er busstransport viktig for
persontransporten i fylkene, og har naturlig nok størst
belegg i byene.

Nordland har med sine to jernbanestrekninger i
overkant av 10 prosent av Norges jernbanenett.
Nordlandsbanen går mellom Bodø og Trondheim,
mens Ofotbanen går fra Narvik til riksgrensen og
videre til Kiruna (Malmbanan på svensk side) og
resten av det svenske banenettet. Troms har ingen
jernbane.

Nordland har to store lufthavner (Bodøog
Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes) og ti lokale
lufthavner. Troms har tre lufthavner (Tromsø,
Bardufoss og Sørkjosen (Harstad/Narvik Lufthavn
ligger på grensa mellom Nordland og Troms, men
flyplassen ligger i Evenes kommune i Nordland).

Persontransport
Det er flytilbud mellom Bodø, Evenes og Tromsø. Relasjonene Evenes - Bodø og Evenes - Tromsø har tre
avganger daglig mens Bodø- Tromsø har mange daglige avganger. For relasjonen Bodø og Tromsø er det
relativt korte tilbringerturer for å komme seg fra flyplass til sentrum, mens for Narvik og Harstad er reisetid
ca. 1 time fra flyplass til bysentrum.

Busstilbudet i regionen preges av lange kjøretider og få avganger på de relasjonene som vil betjenes av
Nord-Norgebanen. Der er også båttilbud i regionen. Det er mulig å reise fra Harstad til Tromsø med
hurtigbåt på cirka tre timer.

Det er 30 mil mellom Bodø og Narvik, og bilturen tar cirka 5 timer. Det er 53 mil mellom Bodø og Tromsø og
kjøreturen tar i overkant av 8 timer. Det er 23 mil og 3,5 timers kjøring mellom Narvik og Tromsø. En
busstur med bytte i Narvik tar ca. 12 timer mellom Tromsø og Bodø.

Godstransport

Gods på bane

Det er to jernbanestrekninger i analyseområdet som brukes til godstransport; Nordlandsbanen fra
Trondheim til Bodø, og Ofotbanen fra Narvik og videre på det svenske jernbanenettet.

Nordlandsbanen frakter hovedsakelig stykkgods nordover fra Oslo og Trondheim mot Fauske og Bodø. Det
er mindre mengde gods som går sørover, men her utgjør fisk en økende andel. Over Saltfjellet går det rundt
350 000 tonn gods i året på Nordlandsbanen.

Ofotbanen er den jernbanestrekningen i Norge hvor det transporteres mest gods målt i tonn per år. Det
transporteres rundt 21 millioner tonn gods på Ofotbanen årlig mellom gruvene i Kiruna og den store
malmhavnen i Narvik for videre omlastning til store lasteskip. Det fraktes også betydelige mengder

Figur 4 Kart som viser korridorene som utredes, samt
riksvegnettet i området
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stykkgods på Ofotbanen som forsyner en stor del av Nord-Norge med dagligvarer. Omlastingen skjer på 

Narvikterminalen og godset fraktes videre på veg. 

Gods på veg 

E6 er hovedvegen for gods i nord-sør retning og har størst godsmengde sør i Nordland med ca. 1 700 000 

tonn i året. Mengden minker på E6 etter hvert som den går nordover. Mellom Fauske og Narvik er 

godsmengden ca. 950 000 tonn i året, og mellom Narvik og Tromsø er den litt høyere igjen, ca. 1 100 000 

tonn i året. Mye av godsmengden mellom Narvik og Tromsø på veg er omlastet gods som er kommet via 

Ofotbanen til Narvikterminalen. 

En del gods som skal mellom Troms og Finnmark og Østlandet går på det svenske vegnettet, spesielt E4. 

En del av dette finner vi igjen på grenseovergangene ved E12, E10 og E8, som også har betydelige 

godsmengder i dag. E12 sammen med fv. 77 i Nordland, har rundt 300 000 tonn i året. E10 ved Narvik har 

en godsmengde på ca. 100 000 tonn i året, og E8 i Troms har ca. 170 000 tonn i året.  

E10 har betydelige godsmengder også vest for Narvik. Ved Tjeldsund har E10 en godsmengde på ca. 

800 000 tonn i året. Rundt 20 prosent av dette skal til/fra Lofoten, ca. 40 prosent skal til Harstad og ca. 

40 prosent til Vesterålen. E8 mot Tromsø har store godsmengder på ca. 1 400 000 tonn i året, som delvis 

kommer fa E6 via Narvikterminalen og videre fra E8 mot Finland.  

Gods på skip 

Skipstrafikken står for den klart største andelen av transportarbeidet målt i tonn-kilometer for regionen. 

Ved et snitt på tvers av landet ved fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland, går det henholdsvis ca. 

0,75 millioner tonn i året på bane og 1,7 millioner tonn i året på veg. I dette snittet utgjør skipstrafikken ca. 

53 millioner tonn i året. Dette er hovedsakelig varer med lav tidskostnad, primært malm, og til/fra helt 

andre markedsområder og er dermed ikke direkte sammenlignbart med konkurransepotensialet med veg 

og bane knyttet til Nord-Norgebanens influensområder. Det er i hovedsak våt- og tørrbulk som fraktes med 

skip. Det er også betydelige mengder industrivarer, fisk og stykkgods 

 

 Containerløft i Mo i Rana. Foto: Njål Svingheim 
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3 B eh ov for et p ål i tel i g tran sp ortsystem

Om hvordan vi har håndtert mål og behov

I en konseptvalgutredning (KVU) etableres samfunnsmål og effektmål og tilhørende kravfor å sikre riktig
retning for utredningen. Slik målformulering hører altså hjemme i en seinere fase enn her. Likevel vil alle
statlige utredninger innen transportsektoren falle inn under de transportpolitiske målene gitt i Nasjonal
transportplan. Disse overordnede målene vil bli beskrevet under, og er førende for denne utredningen.

Vi har laget en behovsanalyse på et mer overordnet nivå enn om utredningsarbeidet hadde vært en
fullverdig KVU. Behovsanalysen munner ut i en vurdering av hva som er det «prosjektutløsende» behov for å
etablere en ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen).

Vi har gjennomført flere innspillkonferanser med deltakere fra berørte fylkeskommuner, kommuner, etater,
virksomheter og organisasjoner. Bidragene fra disse konferansene, samt innspill gitt på annen måte, er en
del av grunnlaget for den forenklede behovsanalysen som er presentert i denne rapporten. Behovsanalysen
finnes i vedlegg 3.

Behov på ulike nivå

Nasjonale behov

De nasjonale målene i transportpolitikken er i stor grad uttrykt som mål i gjeldende Nasjonal transportplan
(2018-2029). De overordnete og langsiktige målene i Nasjonal transportplan er:

Realisering av en ny jernbaneforbindelse mellom Fauske og Tromsø vil bygge opp under alle hovedmålene
for transportpolitikken.

Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet

En Nord-Norgebane vil bidra til å nå hovedmåletmed bedre framkommelighetved:

• Å gi økt robusthet/redundans gjennom å gi flere valgmuligheter for framkommelighetfor personer
og gods. Dette er en landsdel med vær-og klimaforhold som til tider gir stengte veger, kansellerte
båtavganger og flyavganger.

• Å flytte en del av godset som i dag transporteres via svenske veger og baner til en norsk bane. En
Nord-Norgebane vil kunne redusere både framføringstid og kostnader for godstransport.

• Ågi betydelig redusert reisetid for en del transportrelasjoner. Årsaken til dette er at jernbanen vil
forkorte transportavstander sammenlignet med veg. Dette kan gi større arbeidsmarkedsregioner
og flere muligheter for økt pendling. En Nord-Norgebane vil også bedre transporttilbudet for den
økende helårsturismen i nord.

Redusere transportulykkene i tråd mednullvisjonen

En Nord-Norgebane vil bidra til å nå hovedmålet økt trafikksikkerhet ved:

• Å flytte transport fra veg til bane. Vegtransport har langt høyere ulykkesfrekvens enn togtransport

Overordnet mål for NTP:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet

Hovedmål 1:
Bedre framkommelighet for personer og

gods i hele landet

Hovedmål 2:
Reduserte transportulykker i tråd med

nullvisjonen

Hovedmål 3:
Redusere klimagassutslippene i tråd med
en omstilling mot et lavutslippssamfunn

og redusere andre negative
miljøkonsekvenser
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Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre 

negative miljøkonsekvenser 

En Nord-Norgebane vil bidra til å nå hovedmålet om bedre forhold for klima og miljø ved: 

• Å overføre gods og personreiser fra veg til bane vil redusere utslippene av klimagasser og annen 

forurensning fra transport. Nord-Norgebanen vil også kunne bidra til å overføre noe persontrafikk 

fra bil og fly til tog. Samtidig vil bygging av ny jernbane innebære naturinngrep samt utslipp i 

byggefasen. Den teknologiske utviklingen er også i ferd med å redusere utslippsintensiteten fra 

vegtransport, ikke minst fra personbiler. 

• Flere strekninger kommer i konflikt med reindrift, kulturminner, kulturmiljøaktiviteter, naturmiljø og 

økologi.  

Regionale og lokale behov  

De tre nordligste fylkene har samarbeidet om å lage en felles strategi for utvikling av transportsystemet. 

Denne strategien er et felles innspill til neste NTP (2022-33). I strategiarbeidet pekes det på at mye av den 

nordlige forsyningskjeden baseres på våre naboland, at landsdelen mangler en effektiv godskorridor nord-

sør i Norge og at landsdelen er sårbar beredskapsmessig og ved en krisesituasjon. Fylkene har økt 

oppmerksomhet på sin rolle som samfunnsutvikler, på tunnelsikkerhetsdirektivet for vegnettet og at 

fylkesvegene forfaller samtidig med økende næringstransporter. Oppmerksomhet gis også til 

modulvogntogstrekninger, nye teknologiske løsninger (ITS) og behovet for økte skredsikringsrammer for 

hele vegnettet (Presentasjon av Ivar B. Prestbakmo, Troms fylkeskommune – Sjømattransportkonferansen 

2019 – Fra kyst til markedsstrategi). 

Etterspørselsbaserte behov 

Det er spesielt veksten i sjømatnæringen som danner grunnlaget for det økte etterspørselsbaserte behovet. 

Det ligger forventninger om at sjømatnæringen vil få økt vekst i framtiden. Interessenter argumenterer for 

at markedsgrunnlaget for en Nord-Norgebane er vesentlig større nå enn ved tidligere utredninger. 

Grunnlaget for en mulig trasé fra Bjerkvik - Harstad ligger også i økning av sjømatvolumer. I denne 

utredningen er det tatt utgangspunkt i en disharmoni i forholdet mellom tilbud og etterspørsel basert på 

utvikling, tilstand og prognoser innenfor trafikk, nærings- og befolkningsutvikling. 

Interessebaserte behov 

Vår interessentanalyse konkretiserer ulike interessegruppers behov i influensområdet. Det er en rekke 

eksterne interessenter når det gjelder utredning av en Nord-Norgebane. Interessentene deles inn i primære 

og sekundære interessenter. Primære interessenter defineres som de som hyppig benytter 

transportsystemet eller er direkte berørt av infrastrukturtiltak. Sekundære interessenter er noe mer 

sporadiske brukere og andre grupper som er indirekte berørt av infrastrukturen og transportforholdene.  

Samferdselsetatenes rolle er å planlegge og å iverksette vedtatt politikk. Fylkeskommuner og kommuner vil 

berøres av tiltaket, men defineres derfor ikke som interessenter. Lokale og regionale myndigheters behov 

kommer til uttrykk i planer og politiske vedtak. 

Det ble gjennomført innspillskonferanser i Tromsø, Narvik og Fauske i 2018, som har bidratt til å 

tydeliggjøre hvilke interessenter som viser interesse for utredningen. I tillegg er erfaring og kunnskap fra 

tidligere utredning (Jernbaneverket 2011 og NSB 1992) hensyntatt.  
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Oppsummert interessentanalyse

Tabell 3 Primærinteressenters behov, oppsummert

Primærinteressenter Behov

Transportselskaper –
Godstransport

Behov for pålitelig godstransport på bane og en effektiv omlasting med godsog
høy kapasitet. Jernbanen må kunne kobles til utlandet og bygges på en mest
mulig miljøvennlig måte da dagens kunder er mer og mer opptatt av miljøvennlig
transport og behandlingsmetode av produkt som kjøpes i butikk enn tidligere.
Det er viktig med kobling til havnene.

Transportselskaper -
persontransport

For selskapene er det viktig å kunne ha et dekkende tilbud til tog, og rutetilbud
for persontrafikk. Selskapene er avhengige av å ikke miste markedsandeler.

Næringstransport og
andre yrkestransportører
(politi, ambulanse, brann
og redning)

Næringslivet i regionen har behov for sikker, pålitelig og effektiv transport som
gir grunnlag for befolkningsvekst og næringsliv. Samtidig er det viktig at traseen
ikke kommer i konflikt med reindriftsnæringen. Jernbane som kobles opp mot
utlandet er viktig, samt god kobling til flyplass og havn.

Arbeidsreisende,
pendlere, studenter,
skolelever

Denne gruppens behov består hovedsakelig av tilgjengelighet og fleksibilitet i
forhold til et effektivt kollektivtilbud. Et transporttilbud som er trafikksikkert og
som fremmer trygghet og regularitet, samt redusert reisetid.

Fritidsreisende Behovet for denne gruppen er tilgjengelighet, forutsigbarhet, regularitet,
pålitelighet, trygghet og redusert reisetid, samt behov for komfort og
miljøvennlige tiltak.

Tabell 4 Sekundærinteressenters behov, oppsummert

Sekundærinteressenter Behov

Areal-og
samfunnsplanleggere

Gruppen har behov for minst mulig inngrep i bymiljø, naturmiljø og i områder for
friluftsliv

Eiere og drivere av
kollektivtransport og
transportinfrastruktur

Gruppen har behov for en godt utviklet infrastruktur som kan møte etterspørselen
av å drifte transporttilbudet med punktlighet, effektivitet og konkurransedyktighet.
Det er også viktig med mest mulig effektive korrespondanser.

Reiselivsnæringen Gruppen har behov for et forutsigbart transportsystem som er tilgjengelig, effektivt
og trafikksikkert. Det må også være konkurransedyktig på pris og komfort.
Reiselivsnæringen ønsker økt turisme og økt tilgjengelighet til turistattraksjoner.
Tilkobling av jernbane til utlandet øker tilgjengeligheten. Næringen opplever stadig
større etterspørsel av miljøeffektive og grønne tiltak.

Grunneiere Gruppens behov omfatter et transportsystem som innebærer minst mulig støy og
forurensing. Økt fremkommelighet er viktig da behovet til grunneiere er knyttet til
utvikling av egne eiendommer og realisering av verdi. Reindriftsområder vil bli
berørt av tiltaket. Behovet for denne gruppen grunneiere vil være å legge en mest
mulig utvidet økologisk korridor som minst mulig påvirker det naturlige
bevegelsesmønsteret til reinen.

Interesse – og
næringsorganisasjoner

Dette er grupper med ulike behov for næringsutvikling, investering i jernbane,
samt universell utforming og samfunnssikkerhet, både i gjennomføringsfase og i
videre drift. Gruppen har samlet sett de samme behov som er beskrevet ovenfor i
de ulike interessegruppene.

Mulige interessekonflikter

Det kan oppstå konflikter mellom myndighetene og interessentene på flere nivå. Overordnende
myndigheter kan iverksette realiseringen av en Nord-Norgebane, men hvis lokale myndigheter ikke følger
opp veksten og behovet i persontransporten, i forhold til å tilrettelegge gode nok fremkomstmuligheter til
selve jernbanen, kan det føre til at brukerne og transportsektoren føler misnøye med transporttilbudet.

Traséen Fauske-Tromsø setter reindriftsnæringen og verneverdige kulturminner inn i et
interesseskjæringspunkt mellom naturvernpolitikk, skogpolitikk, bygdeutvikling, kommunal- og nasjonal
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planlegging, og samepolitikk/urbefolkningspolitikk. Interessekonfliktene her kan være mange, og optimale
løsninger kan være vanskelig å realisere.

Resultater fra innspillskonferansene

Resultatene fra innspillskonferansene viser at det er stortengasjementomkring Nord-Norgebanen. Det er
bred enighet om at banen må ha tilstrekkelig kapasitet for å ivareta det stadig økende transportbehovet i
nord, noe som ifølge innspillene innebærer effektive intermodale knutepunkt, god fremkommelighet til
stasjoner, stoppesteder, terminaler, flyplasser og havner.

Det kom mange innspill på atden teknologien som brukes må være miljøvennlig, samtidig som den er i
stand til å håndtere i et arktisk klima. Det innebærer blant annetnullutslippsteknologi, viadukter for å
minimalisere naturinngrep og minimalisere påkjørsel av rein. Miljøperspektivet er også viktig i forhold til
bærekraftig reiseliv, hvor lavutslippsreisemål stadig blir mer attraktivt innen reiselivsbransjen.

En bane vil dele opp reinbeiteområder. Traseen vil berøre samiske kulturminner hvorav flere er fredet.
Innspillene viser at det er viktig å samordne arealbruk.

En Nord-Norge-bane vil gi god utnyttelse av transportinfrastrukturen, ved at arbeidsplasser utvikles nær
kollektivknutepunktene. Det gir mulighet for dagpendling over lengre avstander. Fauske og Narvik vil kunne
vokse og tilby arbeidsplasser også for folk som bor i distriktene.

Løsningene må være gjennomførbare, og inneholde internasjonale krysninger. Dette er viktig for fremtidig
næring da EU er den største mottakeren av norske marine produkter. En Nord-Norgebane vil gjøre Norge i
stand til å håndtere kommende miljøreguleringer både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Samlet behovsvurdering

Med den forventede veksten i marine næringer, turisme, samt noe befolkningsvekst, øker
kapasitetsutfordringene og gapet mellom befolkningens transportbehov, samfunnets behov for mobilitet og
de transportmulighetene dagens veisystem gir rom for. Dette gir behov for et skalerbart transportsystem
med god frekvens som tilrettelegger for god framkommelighet og punktlighet, og som har gode og effektive
terminaler og omstigningsmuligheter.

Kort oppsummert skaper veksten i den marine næringen, turistnæringen og befolkningsveksten flere
utfordringer for dagens transporttilbud. Nasjonale og internasjonale klimamål, samt forventninger hos
brukerne utløser behov for bærekraftige transportløsninger, som igjen vil legge preg på utformingen av
selve traséen.

De viktigste behovene kan oppsummeres slik:

• Det er behov for et pålitelig transportsystem med bedre kapasitet og regularitet for person-og
godstransport

• Det er behov for et transportsystem med smidige overganger mellom ulike transportformer
• Det er behov for å transportere gods til det internasjonale markedet raskt og effektivt
• Det er behov for å styrke trafikksikkerheten



To korridorer og en sidearm er utredet

Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) 16

4 To korri d orer og en si d earm er u tred et
I dette kapitlet beskriver vi tiltaket og hvilke korridorer vi har analysert. For nærmere beskrivelse, vises til
vedlegg 2.

Økte godsmengder og dyrere tunneler

En grunn til at kunnskapsgrunnlaget for en Nord-Norgebane nå skal oppdateres, er at potensielle
framtidige godsmengder og tilhørende nytteverdier for en slik bane kan være vesentlig større enn hva
tidligere utredninger har lagt til grunn. Det er spesielt veksten i sjømatnæringen som er bakgrunnen for
dette.

En annen grunn er at kostnadene for utbygging av jernbane har økt mye de siste årene. Tidligere
kostnadsoverslag antas å ikke gi etriktig bilde av de reelle kostnadene i dag. Dette gjelder særlig for
tunneler der strengere krav til sikkerhet har gitt mye større kostnader enn tidligere.

Hva som er kostnadsestimert
Korridoralternativetsom ble analysert i 1992 (Østre
korridor,) har en høytunnelandel (58 prosent).

I utredningen i 1992 ble det også beskrevet et
korridoralternativ litt lengre vest, med en tunnelandel
på 45 prosent. Dette alternativet ble ikke fullverdig
analysertda det ikke var gjennomført noen
miljøvurdering av konseptet. Basert på strengere
sikkerhetskrav for tunneler og medfølgende større
kostnader, vil vi nå også se nærmere på dette
alternativet(Vestre korridor).

Vi også tatt med armen til Harstad der vi antar at
markedsgrunnlaget, særlig for fisketransporter, har økt
vesentlig de senere årene og fortsatt forventes å øke.

Korridorene som er utredet, vises i figur 5.

Samferdselsdepartementet har også bedt om at en
mulig trinnvis utbygging skal vurderes. Naturlige
utbyggingstrinn vil i en slik vurdering være strekningen
Fauske – Narvik i ett trinn og strekningen Narvik –
Tromsø i ett trinn. Vi beregner derfor kostnadene for
trinnene.

Referansealternativet
I den samfunnsøkonomiske analysen sammenlignes utbyggingsalternativene med referansealternativet,
som er at Nord-Norgebanen ikke bygges, samt virkninger av transporttilbudet som følge av vedtatte
samferdselstiltak som er iverksatt eller som etter handlingsprogrammet har oppstart i 2019.

Hovedtrekk for korridoralternativene
Alle alternativene er i utgangspunktet dimensjonert for en hastighet på 200 km/t. I tidligere utredninger er
det ikke tatt høyde for krav til rømningsmulighet fra lange tunneler. Her er det i senere år innført strenge
krav til evakuering til sikkert område for tunneler som er lengre enn 1000 m. Det kreves rømningsmulighet
til sikkert område for hver 500 m. I de beskrevne alternativene ligger det flere lange tunneler hvor tverrslag
til friluft vil bli veldig lange, og for øvrig også delvis ender ut i sårbare områder både med tanke på

Østre korridor Fauske – Narvik – Tromsø
Vestre korridor Fauske – Narvik – Tromsø
Bjerkvik - Harstad

Figur 5 Korridorene som utredes
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naturinteresser og reindrift. Her vil en parallell tunnel kombinert som rømningsvei og driftsvei være aktuelt. 

I et tilfelle ligger det også inne en undersjøisk tunnel hvor en slik løsning vil være aktuell. 

I noen tilfeller, særlig for Vestre korridor, er det foreslått bruer med lange spenn over dype fjorder. Flere av 

disse bruene ligger på grensen av det som er bygget tidligere for jernbane, og delvis med lengre spenn enn 

tidligere bygget. Dette vil utgjøre en stor usikkerhet i kostnadsestimatene. 

Vi planlegger kryssingsspor ved alle persontogstasjoner. I tillegg er det lagt inn kryssingsspor der avstanden 

mellom persontogstasjonene er over 50 km. En enkel kapasitetsberegning anslår at dette vil være 

tilstrekkelig.  

 

Alternativ 1. «Østre korridor» Fauske – Narvik – Tromsø 

I dette alternativet forutsettes det at det etableres nye persontogstasjoner på Kobbelv, Sørfjordbotn, 

Ballangen, Bjerkvik, Setermoen, Bardufoss, Storsteinnes og Tromsø. Eksisterende stasjoner på Fauske og 

Narvik forutsettes utvidet. Det forutsettes også etablert nye godsterminaler i Storsteinnes og Tromsø mens 

eksisterende godsterminaler i Fauske og Narvik utvides. Samlet lengde og prosentandel dagsone, tunnel og 

bru for Alternativ 1 er vist i tabell 5 

Tabell 5 Fordeling mellom dagsone, tunnel og bru for Alternativ 1 «Østre korridor» 

Alternativ 1 Østre korridor 

Trinn Dagsone Tunnel Undersjøisk tunnel Bru Sum 

Fauske – Narvik 47,7 km 26,1 % 129,0 km 70,7 %   5,8 km 3,2 % 182,5 km 

Narvik - Tromsø 77,5 km 40,3 % 87,8 km 45,6 % 24,8 km 12,9 % 2,4 km 1,2 % 192,5 km 

Sum  125,2 km 33,4 % 216,8 km 57,8 % 24,8 km 6,6 % 8,2 km 2,2 % 375,0 km 

 

Alternativ 2. Vestre korridor Fauske – Narvik – Tromsø 

I dette alternativet forutsettes det etablert nye persontogstasjoner på Kobbelv, Innhavet, Sørfjordbotn, 

Ballangen, Bjerkvik, Setermoen, Bardufoss og Tromsø. Eksisterende stasjoner på Fauske og Narvik 

forutsettes utvidet. Det forutsettes også etablert nye godsterminaler i nærheten av Storsteinnes og Tromsø 

mens eksisterende godsterminaler i Fauske og Narvik utvides. Samlet lengde og prosentandel dagsone, 

tunnel og bru for Vestre korridor er vist i tabell 6. 

Tabell 6 Fordeling mellom dagsone, tunnel og bru for Alternativ 2 «Vestre korridor» 

Alternativ 2 Vestre korridor 

Trinn Dagsone Tunnel Undersjøisk tunnel Bru Sum 

Fauske – Narvik 81,6 km 40,5 % 106,8 km 53,0 %   13,2 km 6,5 % 201,6 km 

Narvik - Tromsø 100,9 km 60,0 % 56,4 km 33,5 %   11,0 % 6,5 % 168,3 km 

Sum  182,5 km 49,4 % 163,2 km 44,1 %   24,2 km 6,5 % 369,9 km 

  

Arm Bjerkvik – Harstad 

Her forutsettes det etablert persontogstasjoner i Evenes, Tjeldsund og Harstad. Det forutsettes etablert en 

ny godsterminal ved Tjeldsund som ligger gunstig til i forhold til veisystemet til/fra Lofoten, Vesterålen og 

Harstadregionen. Samlet lengde og prosentandel dagsone, tunnel og bru for Arm Bjerkvik - Harstad er vist i 

tabell 7 

Tabell 7 Fordeling mellom dagsone, tunnel og bru for Arm Bjerkvik - Harstad 

Arm Bjerkvik – Harstad 

Trinn Dagsone Tunnel Undersjøisk tunnel Bru Sum 

Bjerkvik - Harstad  46,6 km 57,2 % 31,8 km 39,0 %   3,1 km 3,8 % 81,5 km 
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Kompleksitet i prosjektet

Prosjektet vurderes å gå gjennom sværtutfordrende terreng, særlig på strekningen mellom Fauske og
Narvik hvor retningen på banen i stor grad går på tvers av dalstrukturer og fjordsystemer. Mellom Bjerkvik
og Storsteinnes følges i større grad dalformasjonene. Men fra Storsteinnes til Tromsø får man igjen
utfordringer knyttet til kryssing av fjorder.

Vestre korridor har et større innslag av vanskelige daglinjer enn Østre korridor, noe som til en viss grad
skyldes at andelen daglinje er større. Vi kan også forvente at når man velger daglinje i stedet for tunnel, vil
kompleksiteten i daglinjen generelt bli noe større. Østre korridor har en lang undersjøisk tunnel.

Østre korridor har større andel vannkryssinger på lange bruer med store spennvidder enn Vestre korridor.
Årsaken er at man på noen strekninger har gått lengre ut i fjordsystemene for å oppnå mindre tunnelandel.
Noen bruer er i størrelsesorden slik at de blir lengre enn noe som tidligere er bygget i sin kategori, og
muligens på grensen av hva man kan forvente er mulig å bygge.

Armen til Harstad har lavere tunnelandel og for en stor grad middels byggeforhold.

Godstog på Ofotbanen. Foto: Njål Svingheim
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5 Kl i m a, m i l jø og sam i ske i n teresser
I dette kapitlet presenterer vi en klimaanalyse, som i hovedsak tar for seg vurdering av CO2-utslipp. Vi
presenterer også en miljøanalyse, som også omfatter en vurdering av samiske interesser.

Klima

Klimagassutslipp fra jernbaneprosjekter har tre hovedkilder til utslipp; fra trafikkfasen, fra byggefasen og
fra drift og vedlikehold. Det er utarbeidet en egen delrapport som presenterer metodikk og resultater for
disse kildene til klimagassutslipp for Nord-Norgebanen, se vedlegg 4. Beregningene er heftet med stor
usikkerhet. Dette er typisk for infrastrukturprosjekter som er i en tidlig utredningsfase.

I et livsløpsperspektiv vil direkte og indirekte utslipp av klimagasser i utbyggingsfasen kunne legges inn
som en «utgift» i klimaregnskapet. Prosjektet gir således ikke noen netto klimagevinst før denne «gjelden»
er tilbakebetalt gjennom lavere utslipp når togene begynner å trafikkere strekningene.

Endring i utslipp fra trafikk

Trafikkutslipp fra togene er de utslippene som skjer ved kjøring av tog i fast rute, tomkjøring og kjøring i
forbindelse med vedlikehold av togene. Økt eller redusert jernbanetrafikk vil indirekte påvirke utslippene
fra andre transportformer (veg, sjø, luft). Slike konsekvenser beregnes via transportmodeller. Netto
klimaeffekt av tiltaket blir da endringer i jernbanetrafikk fratrukket endringer i annen trafikk.

Det forventede markedspotensialet for personreiser og tonn gods på banen bidrar til vesentlige
reduksjoner i utslipp av klimagasser i trafikkfasen sammenlignet med en situasjon uten bygging av en
Nord-Norgebane. Det klart største bidraget til reduksjoner i utslipp stammer fra overføring av gods fra andre
transportformer til bane. For alternativet med full utbygging, inkludert sidearm til Harstad, kan halvparten
av godset på E6 mellom Fauske og Narvik, samt på E6 mellom Narvik og Tromsø flyttes over til bane.
Anslag på årlige reduksjoner i CO2-utslipp fra trafikkfasen er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 8: Anslag på årlige reduksjoner i tonn CO2-ekvivalenter som følge av en Nord-Norgebane, sammenlignet med
referansealternativet (avrundet til nærmeste 1000 tonn)

Reduksjon per år i 2030 Reduksjon per år i år 2050
Alt. A: Fauske-Tromsø, inkludert arm til Harstad 82 000 102 000
Alt. B: Fauske-Tromsø, uten arm til Harstad 61 000 76000
Alt. C: Narvik-Tromsø 57 000 75000
Alt. D: Fauske-Narvik -14000 -21 000

Det er full utbygging, inkludert arm til Harstad, som gir den største reduksjonen i utslipp av klimagasser
sammenlignet med referansealternativet. For dette alternativet anslås en reduksjon på ca. 82 000 tonn
CO2-ekvivalenter per år i år 2030, økende til 102 000 tonn per år i 2050. Til sammenligning var det
samlede utslippet av klimagasser fra all vegtrafikk i Troms fylke på ca. 200 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2017 (Miljødirektoratet 2019), se tabell 8.

Fauske-Tromsø uten arm til Harstad (alternativ B) gir en reduksjon i klimagassutslipp per år på ca. 61 000
tonn i 2030 og 76 000 tonn i 2050. Alternativet C med å bygge Narvik-Tromsø anslås å gi en reduksjon på
ca. 57 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030, økende til 75 000 tonn i 2050.

For alternativ D, Fauske-Narvik, medfører tiltaket imidlertid en økning i klimagassutslippene sammenlignet
med en situasjon uten tiltaket. Årsaken til dette er at mens godstransport med alternativ C (Narvik-Tromsø)
vil benytte seg av den elektrifiserte Ofotbanen og det elektrifiserte banenettet i Sverige, vil alternativet
Fauske-Narvik benytte seg av den eksisterende Nordlandsbanen hvor diesel er framdriftsformen. For
alternativ D flyttes med andre ord godstransport som i dag går med tog over det elektrifiserte banenettet i
Sverige til å gå gjennom Norge hvor den lange dieseldrevne Nordlandsbanen inngår.
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Utslippsreduksjoner hvis Nordlandsbanen elektrifiseres

I oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget for en Nord-Norgebane har Jernbanedirektoratet lagt til grunn at
Nordlandsbanen forblir en dieselstrekning. Ved vurdering av klimakonsekvenser av en Nord-Norgebane, er
det imidlertid interessant å gjøre en betraktning om endringer i klimagassutslipp hvis Nordlandsbanen
skulle få en nullutslippsløsning (elektrifisering, delelektrifisering i kombinasjon med batteridrift, eller andre
løsninger med null direkte utslipp). Med en Nord-Norgebane vil antallet godstog på Nordlandsbanen øke
kraftig, fra dagens 4 godstog per døgn til 14 pr døgn i 2030 og 20 per døgn i 2050 (regnet i begge
retninger). Endringer i utslipp i et scenario hvor Nordlandsbanen blir elektrifisert er gitt i tabell 9.

Tabell 9: Anslag på årlige reduksjoner i tonn CO2-ekvivalenter som følge av en Nord-Norgebane, sammenlignet med
referansealternativet (avrundet til nærmeste 1000 tonn). Forutsatt elektrifisering av Nordlandsbanen!

Reduksjon per år i 2030 Reduksjon per år i år 2050
Alt. A: Fauske-Tromsø, inkludert arm til Harstad 141 000 189000
Alt. B: Fauske-Tromsø, uten arm til Harstad 120 000 161 000
Alt. C: Narvik-Tromsø 57 000 75000
Alt. D: Fauske-Narvik 44 000 56000

Vi ser at med en elektrifisert Nordlandsbane vil den årlige reduksjonen i klimagassutslipp som følge av
Nord-Norgebanen øke til 141 000 tonn CO2-ekvivalenter per år i 2030 og 189 000 tonn per år i 2050 (full
utbygging, inkludert arm til Harstad). Vi ser nå at også alternativ D (Narvik-Fauske) gir en klar netto
reduksjon i klimagassutslipp i trafikkfasen. For alternativ C, Narvik-Tromsø, er det ingen endring siden dette
alternativet benytter Ofotbanen og bane i Sverige.

Det må understrekes at kostnader knyttet til elektrifisering av Nordlandsbanen (eller annen
nullutslippsløsning) ikke er beregnet eller inkludert i arbeidet med utredning av Nord-Norgebanen.

1.2 Utslipp fra bygging og drift/vedlikehold av Nord-Norgebanen

Bygging av Nord-Norgebanen vil være et meget omfattende infrastrukturprosjekt med betydelige
klimagassutslipp knyttet til byggefasen. De største klimadriverne i forbindelse med bygging av jernbane er
høyt material-og energiforbruk, omfattende grunnarbeider og store masseforflytninger under byggefasen.

Utslippet fra bygging av Nord-Norgebanen er beregnet i form av en livsløpsanalyse. Det betyr at utslippene i
alle ledd er inkludert, herunder direkte utslipp fra fossilt drivstoff i forbindelse med byggefasen
(anleggsmaskiner, lastebiler osv.), men også indirekte utslipp som oppstår under produksjon og transport
av energi og materialer. De indirekte utslippene er normalt betydelig høyere enn de direkte utslippene.
Metodikken er nærmere omtalt i delrapporten om klima (vedlegg 4).

Vi ser at Østre korridor vil ha et
vesentlig høyere
klimagassutslipp knyttet til
bygging og drift/vedlikehold (ca.
2,9 millioner tonn CO2) enn
Vestre korridor (ca. 2,4 millioner
tonn CO2). Dette illustrerer først
og fremst at bygging av tunnel
generelt sett medfører et mye
høyere klimagassutslipp per
meter ny infrastruktur enn
bygging av dagsone.

Bygging og drift/vedlikehold av
en sidearm Bjerkvik-Harstad er
estimert til et klimagassutslipp
på knapt 500 000 tonn CO2.
Dette betyr også at
klimagassutslippet for full Figur 6: Klimagassutslipp fra bygging og vedlikehold av en Nord-Norgebane
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utbygging (Fauske-Tromsø, inkludert arm til Harstad) er sjablongmessig estimert til ca. 3,4 millioner tonn
CO2 for Østre korridor og 2,8 millioner tonn CO2 for Vestre korridor.

For alternativet med full utbygging anslås det at det tar mellom 31 år og 37 år før klimagassutslippet fra
byggefase, drift og vedlikehold er innspart gjennom lavere utslipp i trafikkfasen. Beregningene av utslipp fra
byggefase, drift og vedlikehold tar imidlertid utgangspunkt i tradisjonelle innsatsfaktorer i dag. Det kan
oppnås utslippsbesparelser ved at det stilles miljø- og klimakrav til byggefasen. «Tilbakebetalingstiden» blir
også en god del kortere hvis Nordlandsbanen elektrifiseres.

For de trinnvise alternativene, kommer strekningen Narvik-Tromsø best ut når det gjelder klimagassutslipp.
Utbygging av Narvik-Tromsø er anslått til å ha en «tilbakebetalingstid» på mellom 14 og 21 år når det gjelder
klimagassutslipp. Alternativet Fauske-Narvik gir i trafikkfasen høyere utslipp av klimagasser enn for en
situasjon uten utbygging av strekningen, forutsatt at Nordlandsbanen forblir en dieselbane. Med
elektrifisering av Nordlandsbanen (eller annen nullutslippsteknologi) vil imidlertid også dette alternativet
(Fauske-Narvik) gi klart reduserte utslipp fra trafikkfasen.

Miljø og samiske interesser

I miljøvurderingene av korridorene har vi tatt hensyn til plassering av broer og tunneler. Konfliktpotensialet
er vurdert på et veldig overordnet nivå. Konfliktpotensialet vil være forskjellig for de ulike miljøtemaene, og
det er avgjørende for konfliktpotensialet hvordan tiltakene utformes, og hvordan anleggsfasen blir.

Det er gjort en overordnet sammenfatning av miljøtemaene samt en vurdering av konfliktpotensialet for
temaene. Sammenfatningen er basert på opplysninger fra flere offentlige baser som er registret og lagt inn
i et GIS-basert (Geografiske informasjonssystem) kart og web-visning. Miljøtemaene som er vurdert er:

• Naturmiljø
• Kulturmiljø
• Landskapsbilde
• Friluftsliv
• Inngrepsfrie naturområder (I NON)
• Naturressurser (reindrift)

En analyse av alle miljøtemaene viser hvilke geografiske områder som vil få meget stort, stort eller middels
konfliktpotensial. For meget stort konfliktpotensial slår 5-6 miljøtema ut, for stort konfliktpotensial slår 3-4
miljøtema ut og for middels konfliktpotensial slår 1-2 miljøtema ut. Korridorene som traseene går i er ca.
200 meter brede. En del konflikter som er pekt på i denne utredningen vil sannsynligvis bli unngått ved at
traseene justeres.

For alle temaene er GI S-kart med informasjon gjennomgått og i enkelte tilfeller supplert. De miljøtemaene
som ikke er gitt en verdi i offentlige dokumenter er heller ikke gitt en verdi i dette arbeidet (landskap og
naturressurser). Alle GIS-kartene og mer detaljert framstilling av miljøanalysen finnes i vedlegg 5.

Naturmiljø

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for levegrunnlaget for
planter og dyr. I denne utredningen er kun verdisatte naturtypelokaliteter og verneområder vurdert. Alle
kommenterte lokaliteter/delstrekninger i analysen av naturmiljø har minimum middels verdi eller middels
konfliktpotensial. Lengre tunnelstrekninger som i korridoren vil kreve tverrslag, massedeponier,
riggområder anleggs- og rømningsveier osv. er vurdert på lik linje med dagstrekninger.

Vurdering av naturmiljø i korridorene

• Østre korridor går inn i flere «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagt og kan medføre inngrep
ifm. tunnelportaler, tverrslag, anleggsveger og deponering av tunnelmasser. Her vurderes
konfliktnivået som høyt i forhold til naturmiljø.

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og medfører flere mindre og spredte
lokaliteter.

• Arm Bjerkvik - Harstad går i nærføring til flere vann, men følger stort sett E10. Her finnes også flere
konfliktfulle strekninger.
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Kulturmiljø 

Kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. 

Bygging av tunneler vil medføre store uttak av masser. I anleggsfasen kan inngrepene derfor bli større enn 

selve tiltaket med anleggsområder, anleggsveger og deponiområder for masser. I forbindelse med 

tunnelene vil det bli tverrslag der tunnelmasser transporteres ut. Det kan også bli lange anleggsveger inn til 

tverrslagene som kan påvirke kulturmiljøene.  

Vurdering av kulturmiljø i korridorene 

• Det få store konflikter med kulturminner. Det største omfanget av konflikter er knyttet til traséen ut 

til Harstad, der gjentatte konflikter med den listeførte kraftledningen mellom Innset og Kanstad 

utgjør den mest omfattende konflikten.  

• Østre korridor har større omfang av konflikter enn Vestre korridor fra Sørfjordbotn og nordover til 

Tromsø. Deler av Narvik er innlemmet i Riksantikvarens register, og har derav nasjonal verdi. I 

enkelte områder går mange SEFRAK-registrerte gårdstun tapt. Ut over dette er det noe konflikt 

og/eller nærføring til automatiske fredete bosetnings- og gravfunn, men også til de mange 

krigskulturminnene som er registrert i regionen (ikke fredet), samt til SEFRAK-registrert bebyggelse 

i sårbare kulturlandskap. Mye av innlandet er samiske områder med samiske navn. Samiske 

kulturminner er ofte ikke registrert, eller er registrert som vanlige norske kulturminner. Her kan det 

derfor være større verdier enn det som er registrert og som kan medføre konflikter.  

• Direkte konflikt med verneverdige kulturminner og kulturmiljø bør som et mål unngås, men om 

linjen flyttes utenfor det foreslåtte 200-metersbeltet, vil det være fare for større og andre 

konflikter.   

Landskapsbilde 

Landskapsbildet utgjøres av natur- og kulturpreget landskap med vekt på de visuelle forholdene. Sårbare 

landskap som er valgt ut for tiltaket er: 

• snaufjellsområder med tinder og botner  

• bratte dalsider 

• markerte daler 

• elveløp  

• vann og fjorder med strandsone 

Godstog ved Mosjøen. Foto: Njål Svingheim 
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Jernbanetraseen kan være utfordrende for landskapet langs selve traseen, ved tunnelpåhugg og broer. Stor 

konflikt kan oppstå når fjellterreng med topper og botner, fjorder og elveløp krysses. Middels konflikt kan 

forekomme ved nærføring til strandsoner langs vann, elver og fjorder.  

I anleggsfasen vil inngrepene være størst med anleggsområder, anleggsveier og deponiområder for 

masser. I forbindelse med tunnelene vil det bli tverrslag der tunnelmasser transporteres ut. Det kan bli 

lange anleggsveger inn til tverrslagene.    

Vurdering av landskapsbildet i korridorene 

• Anleggsfasen vil for samtlige alternativer bli mer konfliktfull enn den permanente situasjonen.  

• Østre korridor går inn i flere «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagt og kan medføre inngrep 

ifm. tunnelportaler, tverrslag, anleggsveger og deponering av tunnelmasser.  

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og medfører flere fjordkryssinger og 

nærføring til strandsoner. Alternativet følger på strekninger E6. 

• Alternativ Bjerkvik-Harstad går i nærføring til flere vann men følger stort sett E10.  

Friluftsliv 

Fra Naturbasen er det valgt ut to kategorier som er tatt inn i vurderingene: Svært viktige og viktige 

friluftsområder. Konfliktpotensialet er størst der traseene går inn i store sammenhengende friluftsområder 

som er registrerte som svært viktige. Der friluftsområdene tangerer i ytterkanten vurderes konflikten som 

mindre. Liten konflikt benyttes i noen få områder der traseen går parallelt med overordnet vegsystem. 

Vurdering av friluftsliv i korridorene 

• Store deler av arealene langs traseene er kartlagte som friluftsområder. Mange områder ligger 

langt fra bebyggelse og er tidkrevende å nå. Andre ligger nærmere byer og tettsteder og har en mer 

intensiv bruk.  

• Østre korridor går inn i flere «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagte og har soner med 

villmarkspreg.  

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og er mer tilgjengelig og tilrettelagt for 

bruk. 

• Linjene vil gi arealinngrep i friluftsområdene, og kan danne barrierer mellom og til friluftsområder. 

Nye anleggsveier kan åpne opp for bedre atkomst til andre friluftsområder. 

Inngrepsfrie naturområder (INON) 

INON er definert som områder som ligger en kilometer eller mer fra tyngre teknisk inngrep. Områdene er 

kartlagt og overvåkes. Det finnes tre soner basert på avstanden til nærmeste inngrep: 

• Villmarkspreget område 

• Sone 1, områder mellom 3 og 5 km fra inngrep  

• Sone 2, områder mellom 1 og 3 km fra inngrep  

Dersom det gjøres inngrep i en sone forskyves dette også til de andre sonene som reduseres. 

Konsekvenspotensialet vurderes som middels dersom kun et smalt areal ytterst i sone 2 berøres. Ellers er 

konfliktpotensialet stort.   

Vurdering av inngrepsfrie naturområder i korridorene 

• I områdene finnes mange inngrepsfrie naturområder. De største som også har villmarkspreg finnes 

i traktene østover i grensetraktene mot Sverige.  

• Østre korridor går inn i flere inngrepsfrie fjellområder med villmarkspreg. Anleggsveger og 

deponering av tunnelmasser vil medføre inngrep.  

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og medfører og berører færre inngrepsfrie 

naturområder. Nærmere bebyggelsen er områdene gjerne mindre og består av sone 2.  

• Arm Bjerkvik-Harstad berører ingen inngrepsfrie naturområder.  



Klima, miljø og samiske interesser

Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) 24

Naturressurser (reindrift)

Fra reindriftsforvaltningens kartlegging er det valgt ut flere kategorier som er tatt inn i vurderingene av
ressursen. Kategorier som er tatt med i vurderingene er:

• Flyttlei
• Oppsamlingsområde
• Vårbeite og kalvingsland
• Sommerbeite (høyereliggende og lavereliggende områder)
• Høstbeite (tidlig beite og parringsland, høstvinterbeite)
• Vinterbeite (tidlig og sent vinterbeite)

Reinen trekker over store områder gjennom året, og forbindelser mellom områdene inne i landet og ute ved
kysten er viktig å ikke bryte opp med infrastruktur. For dette tema gjøres ikke en verdivurdering da
reindriftsforvaltningen selv ikke har verdisatt geografiske områder.

Vurdering av naturressurser (reindrift)i korridorene

• Konfliktpotensialet er størst der korridoren går gjennom store sammenhengende områder med
flere kategorier og flyttleier. Der områdene er mindre og kategoriene færre eller der
jernbanetraseen går i ytterkant av et område, er konfliktpotensialet mindre.

• Begge korridorene berører lange strekninger som er viktig for reindriften.

• Østre korridor er i prinsippet mindre konfliktfullt enn Vestre korridor på grunn av alle tunnelene.
Hvor det vil bygges anleggsveier inn til tverrslagene og hvor det vil deponeres tunnelmasser er
uvisst, men dette vil gi inngrep i beiteområdene.

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur hvor det allerede er dannet barrierer
reinen må krysse.

• Arm Bjerkvik-Harstad berører også viktige beiteområder.

Samlet vurdering miljø og samiske interesser

Tabell 10 viser hvor mange områder innen hvert miljøtema som vil bli berørt av de tre alternative traseene.
For landskapsbilde vil 27 områder bli berørte i alternativ 1 (Østre korridor), 45 områder vil bli berørte i
alternativ 2 (Vestre korridor) og 7 områder i alternativ 3 (trasé Bjerkvik- Harstad).

Miljøtema kulturmiljø har færrest områder med konflikt mens naturressurser og friluftsliv ligger høyest med
henholdsvis 96 og 113 konfliktområder. Miljøtema kulturmiljø har færrest områder med konflikt mens
naturressurser og friluftsliv ligger høyest med henholdsvis 96 og 113 konfliktområder.

Det er relativtfå områder som har meget stortkonfliktpotensial basert på denne overordnede analysen. I
Østre korridor har følgende områder meget stort konfliktpotensial:

• Reinsfjellet- Hellmobotn
• Langvatnet
• Lavfjellet
• Melkevatnet
• Grunnvatnet-Børsvatnet

Tabell 10 Antall områder som blir berørt av traseene

Beskrivelse Østre korridor Vestre korridor Bjerkvik - Harstad
INON 13 16 0
Landskapsbilde 27 45 7
Naturmiljø 24 37 9
Naturressurser 35 51 10
Friluftsliv 42 59 12
Kulturmiljø 4 4 5
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I Vestre korridor har følgende områder meget stort konfliktpotensial: 

• Sildhopfjellet-Fjerdvatnet 

• Fagernesfjellet 

• Kvassviktinden 

• Lavfjellet  

• Melkevatnet 

• Djupvatnet  

• Stormyra naturreservat  

Kartet i figur 7 viser områdene med 

svært høyt konfliktpotensial for en 

samlet vurdering av miljøtemaene. 

Det er svært få områder langs de tre 

alternativene som ikke har 

konfliktpotensial. Det meste av 

strekningen har middels og stort 

konfliktpotensial for miljøtemaene.  

Konfliktpotensialet reduseres på 

tunnelstrekninger. Portalområder, 

anleggsvegen inn til tverrslag, 

riggområder, masseuttak og 

deponering av masser gir likevel store 

utfordringer som vil påvirke 

miljøtemaene. Konfliktpotensialet er 

der fortsatt men i redusert grad. De 

inngrepsfrie naturområdene, INON, har 

ikke fått redusert konfliktgrad på 

tunnelstrekninger da et lite inngrep i 

disse områdene reduserer områdets 

størrelse og verdi.     

Anleggsfasen vil bli mer konfliktfull enn 

den permanente situasjonen for 

samtlige tema. Store areal som etter 

hvert vil settes i stand, åpnes for 

anleggsvirksomhet. Anleggsveier, 

riggområder og massedeponier er 

tiltak som i seg selv er konfliktfulle. De 

mange og lange tunnelstrekningene vil 

kreve at det lages en plan for tverrslag 

samt uttak og deponering av 

tunnelmassene.     

 

  

 

  

Figur 7: Samlet vurdering av områder med meget stort konfliktpotensial 
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6 Tran sportetterspørsel
Vi har gjennomført en transportanalyse for en ny jernbane Fauske – Tromsø. Analysen består av
beregninger med de nasjonale modellene for person-og godstransport. I tillegg er det gjennomført
markedsvurderinger for transport av sjømat og turistreiser/turisme. En nærmere presentasjon av dette
arbeidet finnes i vedlegg 6.

Resultatene fra transportanalysen gir grunnlag for å beregne trafikantnytte og nytte for godskunder i
nyttekostanalysen, og inngår i den samfunnsøkonomiske analysen (se vedlegg 11). Jo flere som reiser med
banen, desto større blir trafikantnytten. Og jo mer banen brukes til godstransport, desto mer nytte for
godskunder gir den.

For dette kapitlet gjelder følgende inndelinger av alternativ:

A. Hele strekningen Fauske – Tromsø, inkludert arm til Harstad
B. Hele strekningen Fauske – Tromsø, uten arm til Harstad
C. Strekningen Narvik – Tromsø
D. Strekningen Fauske - Narvik

Persontransport

Nord-Norgebanen er konkurransedyktig

Resultatene for persontransportvises i figur 9. I alternativ A (hele strekningen med arm til Harstad) kan vi
vente omkring 370 000 reiser årlig med Nord-Norgebanen i 2050. Færrestantall turer blir det i alternativ D
(strekningen Fauske – Narvik), med omtrent 90 000 i 2050.

Togreisene med Nord-Norgebanen kan være
overførte reiser fra andre transportformer,
reiser som har endret reisemål som følge av et
nytt og bedre transporttilbud (Nord-
Norgebanen) eller nye reiser som tidligere ikke
ble gjennomført. Se tabell 11. Oversikten viser
også at togtilbudet på Nord-Norgebanen
konkurrerer bra med de andre
transportformene. En Nord-Norgebane vil få størst overføring av reisende fra kollektivtransport (buss).

Tabell 11: Kilder til ny etterspørsel for turer over 70 km, daglig

Alternativ Fra kollektiv Fra fly Fra bil Nyskapt
A 340 180 190 220
B 250 170 170 200
C 260 20 40 50
D 60 50 50 70

Figur 9 Passasjerer for Nord-Norgebanen for 2030 og 2050 – turer over 70 km
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Togpassasjerene vil få kortere reisetid 

For alle de lengre reiserelasjonene vil togtilbudet gi en markant tidsbesparelse i forhold til eksisterende 

kollektivtilbud. Mellom Bodø og Tromsø oppnår toget god konkurransekraft mot bilen. Toget går vesentlig 

raskere, og selv med få daglige avganger, vil en spare vesentlig tid på å ta toget framfor bil. Togtilbudet er 

også konkurransedyktig mot fly, men på grunn av lave tilbringerkostnader til og fra flyplass til by i Bodø og 

Tromsø, vil flyet fremdeles framstå som det beste alternativet for mange reisende, selv om toget kun bruker 

tre og en halv time. Se tabell 12.  

 

Vi har gjennomført sensitivitetsanalyser for å undersøke hvor følsom resultatene er for endringer i de 

faktorene som inngår i beregningene. Faktorene vi har sett på er dobling i antall togavganger, halvering av 

tilbringertiden og en dobling av flyprisen. Sensitivitetsanalysene viser at toget med en dobling av 

frekvensen får en etterspørselsøkning på 25 prosent. Hver for seg får disse faktorene ikke så store utlsag, 

men sammen vil de gi en økning tilfra 339 000 til 568 000 passasjerer (40 prosent) for alternativ A (full 

utbygging med arm til Harstad).  

Også effekt for korte reiser 

Det er de lange reiser som har det viktigste markedsbidraget for Nord-Norgebanen, men vi kan forvente 

bidrag fra korte reiser også. Alt tyder på at det er tilbringertrafikken til og fra Evenes som er den klart 

viktigste posten for korte turer. Trafikkpotensialet og nyttetpotensialet er av betydning, men effekten 

avhenger av om hvordan man innretter det nye togtilbudet og antall daglige avganger. 

Høy trafikantnytte 

Trafikantnytte er summen av de reisendes besparelser målt i kroner. For en nærmere beskrivelse, vises til 

vedlegg 10. I tabell 13 gis en oversikt over fordeling av trafikantnytte for alternativ A (full utbygging med 

arm til Harstad) i 2030. 

 

Det er lange reiser over 200 km som utgjør hoveddelen av nytten. Dette forklarer også den forholdsvis høye 

nytten per reisende i resultatet. Det er på mange relasjoner svært høye reisekostnader i utgangspunktet, og 

togtilbudet bidrar til å trekke denne betydelig ned.  

Tabell 12: Tidsbruk transportmidler etter Nord-Norgebanen  

Reisetid (timer) med transportmiddel  

Reiserelasjon Avstand (km) Bil Fly Båt Buss Tog 

Tromsø-Harstad 300 4:25 3:24 3:00 5:15 2:00 

Tromsø-Narvik 232 3:25 3:45  3:50 1:30 

Tromsø-Bodø 532 8:30 1:30  12:00 3:30 

Bodø-Narvik 300 5:05 3:00  6:20 2:00 

Bodø-Harstad 312 5:40 3:00  7:00 2:50 

Harstad – Evenes 43 0:40   1:00 0:25 

Narvik – Evenes 57 0:50   1:00 0:30 

Tromsø-Bardufoss 133 1:55   2:30 0:40 

Narvik-Bardufoss 101 1:35   2:00 1:15 

Harstad-Bardufoss 170 3:00   5:00 1:45 

Tabell 13 fordeling av trafikantnytte for alternativ A i 2030 

Nytte alternativ A Lange reiser Mellomlange reiser 

Private reiser 251 000  (53 %) 45 000 (9 %) 

Arbeidsreiser 42 000  (9 %) 10 000 (2 %) 

Forretningsreiser 116 000  (24 %) 14 000 (3 %) 
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Godstransport

Store godsmengder fra veg og sjø til bane

Vi har vurdert de viktigste godsstrømmene til og fra regionen for både bane, veg og sjøtransportved å se på
ulike snitt ved influensområdet til Nord-Norgebanen. For nærmere beskrivelse av snittene, vises til vedlegg
6. Modellberegningene viser at en Nord-Norgebane vil føre til overføring av gods fra veg og sjø til bane.
Størst overføringer det på snittet mellom Narvik og Tromsø, der vi kan forvente en halvering av gods på veg
i 2030.

Det er beregnetat en Nord-Norgebane kan få en godsmengde på rundt 2,6 millioner tonn i året. Rundt 0,7
millioner tonn er overføring fra veg, og 1 million tonn er overføring fra skip. Resterende godsmengde på litt
over 1 million tonn i året er gods som ellers ville ha gått på Ofotbanen.

Mest stykkgods fraktes tilregionen

Vi har analysert godsstrømmene gjennom Godsmodellen (jamfør vedlegg 6). Denne modellen fordeler gods
i totalt 39 vareslag. Vi kategoriserer varegruppene etter egenskaper, og har en slik inndeling:

• Tørrbulk: (ikke-flytende produkter) matvarer bulk, sand, grus og stein, mineraler og malmer,
sement og kalk, massevarer, kjemiske produkter, gjødsel

• Stykkgods: (last som fraktes på paller eller i container) matvarer konsum, drikkevarer,
høyverdivarer, levende dyr, byggevarer, diverse stykkgods innsatsvarer og konsumvarer, trelast

• Fisk: Fersk, fryst og bearbeidet fisk
• Termovarer: Varer som krever kontrollert temperatur under transport og lagring
• Industrivarer: (varer produsert eller foredlet av industrielle bedrifter) maskiner og utstyr,

transportmidler, flis og cellulose, papir, trykksaker, metaller, aluminium
• Tømmer: Hele trestammer og stokker til videre foredling
• Våtbulk: (flytende produkter) råolje, naturgass, raffinerte produkter

Analysene avgodstransporten viser at det til Nord-Norge hovedsakelig fraktes stykkgods, tørrbulk og
industrivarer. Fra Nord-Norge fraktes det en betydelig andel fisk på de samme strekningene for Nord-
Norgebanen. Det fraktes mer gods i nordlig retning enn sørover. Mellom Fauske og Narvik transporteres ca.

Figur 9 Tonn gods per år på Nord-Norgebanen fordelt på varegrupper og strekning
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75 prosent av godsmengden i nordlig retning.  Av mengden som fraktes sørover består rundt halvparten av 

fisk, i tillegg til stykkgods og tørrbulk. Dette bidrar positivt i retningsbalansen. Se figur 9. 

Vi har beregnet antall godstog på Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen for de ulike alternativene. Hvert tog 

er her forutsatt å være 450 meter langt. For beregningsalternativ A i 2030 gir det 12 godstog per døgn 

mellom Fauske og Narvik, og 8 godstog per døgn mellom Narvik og Tromsø. Dette medfører også at antall 

godstog på Nordlandsbanen øker fra dagens 4 tog per døgn til 14 tog per døgn (i 2030). 

Scenario med økt sjømatransport  

Sjømatproduksjon har hatt en stor økning i Nord-Norge og resten av landet de siste årene både i volum og i 

verdi. Her har oppdrettsnæringen med havbruk stått for den virkelig store veksten i verdi og volum, men 

også villfisk (fersk og frosset) har hatt en økning. 

Framover i tid forventer vi fortsatt stor vekst der produksjonen for havbruk antas å passere fangst av villfisk 

før 2030. For å fange opp denne produksjonsveksten, og vridningen mellom havbruk og villfisk framover 

mot 2030 og 2050 har vi analysert to scenario. Et scenario basert på en moderat vekst og et scenario 

basert på økt vekst (til dels på bekostning av veksten i resten av landet). For scenario «Økt vekst» 

innebærer det en produksjonsvekst på 94 prosent fram til 2030 og 340 prosent fram til 2050 for de 

typiske produksjonskommunene i Nord-Norgebane-korridoren.  

Beregningen for scenario «Økt vekst» i 2050-situasjonen gir som resultat en uttransport på om lag 900 000 

tonn på Nord-Norgebanen mellom Fauske og Narvik. Det samme volumet vil da også transporteres på 

Nordlandsbanen. 

Scenario med økt turisme 

De siste årene har det vært vekst i reiselivsnæringen i Norge, og med vekst i turisme både nasjonalt og 

internasjonalt. Veksten i Nord-Norge, i form av antall overnattinger, har vært over gjennomsnittet for landet 

sett under ett. Det er store forskjeller i egenskapene for turismen mellom de enkelte geografiske 

markedsområdene for Nord-Norgebanen. Her består typiske egenskaper av ulike typer av 

turistattraksjoner, turisttilbud, transporttilbud og overnatting, samt sesongvariasjon og nasjonal eller 

internasjonal turisme. 

Scenario for turistreiser med Nord-Norgebanen er basert på en strukturert analyse av egenskaper og 

drivere som skaper transportbehov. Potensielle togpassasjerer vil komme fra flere forskjellige målgrupper i 

et influensområde rundt den framtidige Nord-Norgebanen. Både utenlandske og norske turister er vurdert å 

ha muligheter for å reise med tog, i større eller mindre grad avhengig av tilgjengelighet til jernbanen. Det er 

også vurdert å være et potensial for turister til selve jernbanen – dvs. Nord-Norgebanen som 

opplevelsesreise. Analysen viser et potensial for opp mot 115 000 årlig togreiser på Nord-Norgebanen i 

2030 tilknyttet turisme og turister. 
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7 H va koster N ord -N orgeb an en ?

Hvordan vi har beregnet kostnadene
Jernbanedirektoratet har gjort kostnadsberegninger basertpå erfaringstall fra tidligere bygde prosjekter.
Der vi ikke har egne referanseprosjekt, har vi hentet inn referanser fra Statens vegvesen og prosjekter i
utlandet. Metoden, sammen med en grundig beskrivelse av kostnadsestimeringen, finnes i vedlegg 7.

De korridorene som er kostnadsestimert er lagt inn i dataverktøyet ArcGIS og topografiske kart. Gjennom
disse verktøyene har man tilgang til det som finnes av data i offentlige registre som befolkningsdata,
naturdatabase, verneområder, kulturminner, rasfarlige områder, geologiske-og geotekniske forhold,
reindrift og samiske interesser etc. Disse verktøyene har vært aktivt benyttet ved registrering, inndeling og
kategorisering av de enkelte delstrekningene for dagsoner, tunnelstrekninger og vannkryssinger (bruer)
samt registrering og kategorisering av andre objekter. Stasjoner, kryssingsspor, godsterminaler og
innløsninger er lagt inn som punktvise objekter.

Etter å ha estimert kostnadene ved bygging av Nord-Norgebanen, gjennomførte vi en usikkerhetsanalyse.
Analysen ble gjennomført av Metier OEC, se vedlegg 8 og vedlegg 9 for dokumentasjon.

En Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner
En samlet utbygging for strekningen Fauske – Tromsø er estimert til en kostnad i størrelsesorden 113 –
120 milliarder kroner. Om man også inkluderer armen til Harstad vil samlet kostnad komme i
størrelsesorden 133 – 140 milliarder kroner. Østre korridor vurderes å være litt billigere enn Vestre
korridor, men forskjellen er forholdsvis liten. Dette skyldes for en stor del at Vestre korridor har lavere
tunnelandel, og at man da pådrar seg store kostnader med fjordkryssinger på lange bruer over dype fjorder.
Det vil være mest penger å spare på denne løsningen på strekningen Narvik – Tromsø. Dette skyldes i
hovedsak at det i Østre korridor er flere tunneler, og korridoren omfatter en lang og dyr undersjøisk tunnel
fra Malangshalvøya og over til Tromsø. Denne forskjellen spises imidlertid noe opp ved at man i Vestre
korridor har en omfattende løsning med lange bruer over Aursfjorden og over Rystraumen. Tabell 14 viser
de samlede kostnadene etter usikkerhetsanalysen. Dette kostnadsestimatet benevnes P50, og betyr atdet
er 50 prosent sannsynligat estimatet ikke overskrides. Det er disse tallene som legges til grunn i den
samfunnsøkonomiske analysen i kapittel 8. Og vi minner om at på dette overordnete nivået, er
usikkerheten rundt kostnadsestimat svært høy.

I tabell 14 er også angitt trinnvise kostnader for begge hovedalternativene og Arm Bjerkvik – Harstad. Ved
splittingen i Narvik er det forutsatt at kostnader for utvidelse av Narvik stasjon for persontrafikk er lagt til
trinnet Narvik - Tromsø i begge alternativ. Deter usikkert om Narvik stasjon trenger utvides med
utbyggingstrinnet Fauske – Narvik isolert sett.

For terminal for omlasting av gods er det forutsatt at kostnader knyttet til utvidelse av godsterminalen i
Narvik legges til trinnet Fauske – Narvik. Ved utbygging av trinnet Narvik – Tromsø isolert sett forventes det
at en større del av godset som i dag omlastes i Narvik transporteres direkte til/fra Tromsø og Storsteinnes
slik at volumet over Narvikterminalen reelt sett kan reduseres noe i dette trinnet. Trinn Narvik – Tromsø er
noe billigere enn trinn Fauske – Narvik, særlig for Vestre korridor.

Mer om usikkerhetsanalysen

Basert på det utarbeidede kostnadsestimatet har vi altså gjennomført en usikkerhetsanalyse.
Kostnadsestimatet som var utarbeidet ble gjennomgått i et to-dagers analysemøte ledet av prosessleder og
analytiker fra Metier OEC, representanter fra Jernbanedirektoratetog ekstern ekspertise fra rådgiver-og
entreprenørmiljøer i Norge. Identifiserte usikkerheter ble gruppert under hovedkategoriene

Tabell 14 Samlede kostnader (mrd. NOK, prisnivå 2019).

Østre korridor Vestre korridor Arm Bjerkvik-Harstad Fauske-Narvik Narvik-Tromsø
Kostnad (P50) 113 120 20 54 53
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Usikkerhetsdrivere (U) og Kostnadselementer og estimatusikkerhet (K) og det ble gjort trippelanslag for 

hver enkelt gruppe. 

Innledningsvis i analysemøtet gjorde analysegruppen en vurdering av prosjektets og strekningenes 

utfordringer og muligheter innenfor åtte prosjektrelaterte dimensjoner på en skala fra 0 (ingen grad av 

utfordring) til 6 (meget stor grad av utfordring). Figur 10 viser resultatet av analysegruppens vurderinger (6 

er ytterst, 0 er innerst). 

Analysegruppens vurderinger er at tiltakets størrelse og den effekten markedsusikkerhet kan ha på de 

totale kostnadene representerer de største muligheter og utfordringer i prosjektet. Store muligheter og 

utfordringer finnes også innenfor temaene teknisk kompleksitet, behov for nytenkning, intensitet og 

varighet og i forbindelse med beskrivelse av målsetningene med tiltaket. 

Usikkerhetsdriverne og kostnadselementene som ble vurdert i usikkerhetsanalysen vises i tabell 15. 

 

De største usikkerhetene i usikkerhetsanalysen er vist i tornadodiagrammet i figur 11 og figur 12. De to 

usikkerhetene som bidrar mest til den totale usikkerheten for begge alternativer er usikkerhetsdriverne U5 

(Prosjektunderlag og modenhet i løsninger) og U1 (Markedsusikkerhet). Disse bidrar til usikkerhet i begge 

retninger. Usikkerhetsdriveren U3 (Eierstyring) bidrar også mye, men mest i retning av en lavere kostnad. 

Tabell 15 Usikkerhetsdrivere og kostnadselementer som er brukt i analysen 

Usikkerhetsdrivere Kostnadselementer 

U1 Markedsusikkerhet K1 Dagsone 

U2 Rammebetingelser K2 Tunnel 

U3 Eierstyring K3 Undersjøisk tunnel 

U4 Lokale forhold K4 Bruer 

U5 Prosjektunderlag og modenhet i løsninger K5 Kryssingsspor 

U6 Organisasjon og gjennomføringsevne K6 Godsterminaler 

U7 Game changer K7 Stasjoner 

 K8 Grunnerverv 

Figur 10 Situasjonskart. Prosjektets utfordringer 
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For estimatusikkerheten er det Østre korridor K2 (Tunnel) som bidrar mest i retning av økte kostnader 

mens det for Vestre korridor er K4 (Bruer) som bidrar mest, også i retning av økte kostnader. 

 

 

 

 

Oppsummering fra usikkerhetsanalysen  

Metoden som er bruk i denne utredningen (analogestimering med byggeklossmetoden) har sin styrke i at 

den gir sammenliknbare kostnadsestimater for alternativene uten at det legges for mye ressurser i 

utredningen. Men dersom prosjektet Nord-Norgebanen skal gis en rasjonell vurdering, vil det være behov 

for en dypere analyse av flere forhold enn bare å sette sammen standard byggeklosser på lite bearbeidete 

linjealternativer.   

Figur 11 Tornadodiagram for Vestre korridor 

 

Figur x  Tornadodiagram for Vestre korridor 

 

Figur 12 Tornadodiagram for Østre korridor 
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De lengste jernbanebruene er kostnads-og usikkerhetsdrivende. De kan også vise seg også å bli «umulige»
å bygge teknisk sett, ettersom de er svært kompliserte. En optimalisering av traseen vil kunne si noe om
noen av de store bruer kan unngås.

Usikkerhetsanalysen har tatt høyde for at prosjekteiere og -sponsorer kan påvirke kostnadsnivået i positiv
retning. Avklaring på prosjektmål, med redusering av krav til hastighet, minsteradius og stigningsforhold vil
gi mulighet til optimalisering av trase og til å unngå de vanskeligste bruene/konstruksjonene. Det totale
omfanget av Nord-Norgebanen gir også mulighet til effektivisering av utbyggingsstrategi og -organisasjon og
til å løfte offentlige planprosesser for raskere planlegging og behandling.

Til tross for at løpemeterkostnaden for tunnel vurderes å være mer enn dobbelt så høy som løpemeter-
kostnaden for daglinje, konkluderer usikkerhetsanalysen med at alternativet med høy tunnelandel (Østre
korridor) har lavere kostnad enn Vestre korridor. Dette indikerer at det er betydelige usikkerheter i
kostnadsnivåene. For å redusere usikkerhet bør forutsetningene for Nord-Norgebanen, både målsetninger,
strategier og tekniske krav, gjennomgås for å åpne mulighetsrommet i en eventuell konseptvalgutredning
(KVU), slik at eksempelvis kostnadskonsekvensen av hastighetskrav gjenspeiles i trasevalg og tekniske
løsninger for bruer og konstruksjoner.

Konsekvenser av en hastighetsreduksjon

Som nevnt tidligere, ligger en hastighet på 200 km/t til grunn for utredningen. Ved en lavere
dimensjonerende hastighet vil de tekniske kravene endres, og man kan ha en mindre stiv geometri som
kan tilpasses bedre til terrenget og dermed gi en lavere andel tunnel med en tilhørende lavere
investeringskostnad. Redusert hastighet har også konsekvenser for framføringstid, og vil endre
konkurranseflaten for jernbane mot andre transportformer. Vi har derfor valgt å gjøre en enkel og helt
overordnet vurdering av hvilke konsekvenser en reduksjon til 130 km/t har for persontrafikken, jamfør
vedlegg 10. Hovedfunnene viser:

• Det er ingen konsekvenser for godstrafikken
• Det blir 45 minutter lengre framføringstid mellom Fauske og Tromsø (28 prosent økning) og 8

minutter mer mellom Bjerkvik og Harstad (16 prosent økning)
• 15 prosent lavere etterspørsel for persontrafikk
• 30 prosent lavere trafikantnytte for persontrafikken
• Østre korridor kan få 50 km mindre tunnel, det vil si en reduksjon fra 58 til 44 prosent, som vil

kunne gi en kostnadsbesparelse på rundt 8 mrd. kroner.
• For arm Bjerkvik-Harstad kan tunnelandelen reduseres fra 39 til 27 prosent(ca. 10 km), som

svarer til en reduksjon i kostnader på ca. 1,7 mrd. kroner.
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8 H va får sam fu n n et i gjen for å b ygge en
N ord -N orgeb an e?

Vi har gjorten samfunnsøkonomisk analyse for å se på nytten av en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø.
Vi har også sett på et alternativ med arm til Harstad. Analysen følger metodikk og forutsetninger som ligger
til grunn for transportvirksomhetenes arbeide med Nasjonal transportplan 2022-33. For nærmere
presentasjon av metode og tilnærming, vises til vedlegg 11.

Hvordan har vi gjort den samfunnsøkonomiske analysen?

Åbygge jernbane på så lange strekninger som gjelder her, er ressurskrevende. Investeringskostnadene for
å bygge jernbane Fauske-Tromsø med arm til Harstad er kostnadsestimert til rundt 133 milliarder kroner.
Uten armen til Harstad er investeringskostnadene estimert til å være 113,3 milliarder kroner fra Fauske til
Tromsø. Åbygge jernbane fra Fauske til Narvik har en forventet kostnad på 54,2 milliarder kroner, fra
Narvik til Tromsø er forventet kostnad på 53 milliarder kroner.

I den samfunnsøkonomiske nyttekostanalysen er investeringene et negativt beløp. For at investeringen skal
være samfunnsøkonomisk lønnsom, må nytten til trafikantene og nytten for godskunder, samt andre
positive samfunnsøkonomiske virkninger være større enn investeringskostnadene og drifts-og
vedlikeholdskostnadene. Er netto nåverdien positiv, er investeringen i Nord-Norgebanen
samfunnsøkonomisk lønnsom.

For dette kapitlet gjelder følgende inndelinger av alternativ:

A. Hele strekningen Fauske – Tromsø, inkludert arm til Harstad
B. Hele strekningen Fauske – Tromsø, uten arm til Harstad
C. Strekningen Narvik – Tromsø
D. Strekningen Fauske - Narvik

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Netto nåverdien av investeringene og jernbanens antatte levetid på 75 år er fremstilt i figur 13.

Jernbanen gir et beregnet netto samfunnsøkonomisk tap fra omtrent 46 milliarder kroner til omtrent 109
milliarder kr, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Ingen av alternativene for Nord-Norgebanen er
samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Vi har gjort noen sensitivitetsanalyser. I figur 13 er det vist et alternativ med vekst i både godsmengder og
verdi på sjømat, samt et annet alternativ for transport med både doblet frekvens, halvert tilbringertid til
toget, og doblet flypris. Dette alternativet er kalt kombinert i figur 13. Disse alternativene gir bare små

-108,8 -105,1 -103,2
-92,8

-45,8 -48,6

Alternativ A Alternativ A
sjømat

Alternativ A
kombinert

Alternativ B Alternativ C Alternativ D

Figur13 Netto nåverdien av investeringene i ulike alternativ, i milliarder kroner
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prosentvise virkninger i netto nytte. Vekst i turisme, beregnet til en økt nytteverdi på vel 2 milliard kroner, 

fører heller ikke til at noen av alternativene blir samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Alle alternativene gir en netto nåverdi per offentlige budsjettkrone på omkring -1. Det vil si at for hver krone 

det offentlige bruker på Nord-Norgebanen i 75-årsperioden, gir det et samfunnsøkonomisk netto tap på 

omkring 1 krone.  

Jernbanen gir positive virkninger for både overføring av persontrafikk fra fly og bil og nyskapt trafikk, samt 

positive virkninger i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods. Det er også andre positive 

virkninger for samfunnet, blant annet reduserte CO2 -utslipp og færre trafikkulykker. Analysen skiller ikke 

på hvem som får kostnader og nytte av den nye jernbanen, men om virkningen i sum er positiv. Er de 

prissatte nyttevirkningene større enn kostnadene, er tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Vi har også utført en analyse som forteller oss hvor mye de estimerte investeringskostnadene må reduseres 

for at netto nåverdi skal bli 0. Det betyr at byggingen av jernbanen hverken blir samfunnsøkonomisk 

ulønnsom eller lønnsom. For hovedalternativ A må investeringskostnadene reduseres fra ca. 133 milliarder 

kroner til ca. 22 milliarder kroner, en reduksjon på 83 prosent. 

Det er også drøftet ikke-prissatte konsekvenser, samt netto ringvirkninger, uten at dette er beregnet. Vår 

faglige vurdering er at dette ikke vil endre bildet av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

 

 

 

 

  Godstog Nordlandsbanen. Foto: Njål Svingheim 
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9 Konsultasjon med Sametinget 

Jernbanedirektoratet gjennomførte en konsultasjon med Sametinget 17. juni 2019. Sametinget har også 

vært representert ved innspillskonferanser, referansegruppe og i dialogforum. Vi har videre blitt enige om at 

ny konsultasjon gjøres etter at høringsfristen har gått ut, men før vi leverer endelig rapport til 

Samferdselsdepartementet.  

I konsultasjonen som ble gjennomført i juni, pekte Sametinget på flere forhold som må vurderes i en 

eventuell neste fase av arbeidet med en ny jernbane Fauske – Tromsø: 

• En Nord-Norgebane vil få store konsekvenser for samisk kultur, spesielt for reindrift. Det er enighet om 

at eventuell videre prosess vil kreve nye registreringer og kartlegging av faktisk arealbruk og aktuelle 

konflikter rundt samiske interesser. 

• Det vil være behov for ulik tilpasning og avbøtende tiltak for ulike kategorier arealer (vårbeite, trekklei, 

sommerbeite osv.)  

• Det er enighet om at samisk utmarksbruk må omtales. Området Hellemobotten er et lulesamisk 

område med svært mye utmarksbruk. Det er trolig samisk utmarksbruk langs hele korridoren for Nord-

Norgebanen, og en eventuell neste fase må sikre tilstrekkelig kartlegging av slik utmarksbruk. 

• Samiske interesser kan dreie seg om flere av de ikke-prissatte konsekvenser, og det er den helhetlige 

verdien som er viktig. Registreringen som er gjennomført kan virke fragmenterende og ikke i 

tilstrekkelig grad ta hensyn til det helhetlige bilde over konsekvenser for samiske interesser. En slik 

helhetlig vurdering av de samlete inngrepene bør være en del av en eventuell neste fase i 

utredningsarbeidet.  

• Dersom man beslutter å gå videre til en KVU (konseptvalgutredning), er det svært viktig å komme i 

tidlig dialog med reindriftsnæringen. Slik kan man eventuelt legge traseer som unngår de områdene 

med størst konflikt. Det er en stor utfordring generelt at dialogen med reindriftsnæringen opprettes 

etter at trase er valgt. Det vises ellers til Statens vegvesen sin prosess med Hålogalandsveien, der 

Statens vegvesen etablerte en prosessleder som representerte reindriftsnæringen. Denne prosessen 

ble oppfatta som god, og kan være et eksempel til etterfølgelse.  

• I en videre utredning må det lages en temarapport om folkerettslige betraktninger. Mange av 

reindistriktene i tiltaksområdet er små og dermed sårbare. Om traseen for en Nord-Norgebane legges 

slik at det hindrer eller reduserer muligheten til reindrift betraktelig, kan det være på terskelen til 

folkerettsbrudd.  

• Samiske kulturminner er i liten grad kartlagt. Samiske kulturminner kan omfatte hellige fjell, 

offersteiner osv. Det er behov for en grundig kartlegging av samiske kulturminner dersom man går 

videre med utredningen av en Nord-Norgebane 

• Det er viktig at de som eventuelt skal utrede samiske interesser, kulturminner, sårbare områder osv., 

har tilstrekkelig faglig kompetanse på samiske forhold 
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10 Avsluttende kommentarer 

Vi har i denne rapporten presentert et oppdatert kunnskapsgrunnlag for en ny jernbane Fauske – Tromsø. 

Mer om metode, forutsetninger og utdypende analyser finnes i vedleggene, som vi refererer til i teksten.  

For alle oss som har vært med i utredningen, har dette vært et svært interessant oppdrag å jobbe med. Vi 

har møtt mange og fått gode bidrag fra engasjerte og kunnskapsrike representanter for ulike 

interessegrupper, virksomheter, forvaltingsorgan og konsulenter. Vårt oppdrag har vært å bygge opp et 

faglig grunnlag som skal sendes videre til Samferdselsdepartementet for videre behandling.  
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Andre tildeling av startlån for 2019 
 
Vi viser til søknad om videretildelingsmidler for 2019. 
 
Husbankens vedtak 
Husbanken har bevilget kommunen: 
 

 10.000.000 kr i startlånsmidler  
 
Hva må dere gjøre for å få midlene utbetalt? 
Startlån vil bli utbetalt innen kort tid, forutsatt at Husbanken har mottatt:  

 underskrevet låneavtale  
 bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak 

 
Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens 
godkjenning legges ved som dokumentasjon. Dokumentene sendes til:  
 
Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ 
 
Dere har tre måneders frist fra bevilgningen er gitt. Etter dette bortfaller bevilgningen. 
 
Hva skal startlånet brukes til? 
Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne 
eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen 
bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil 
bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån og tilskudd brukt i refinansiering er gode 
virkemidler for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter.  
 
Målet for 2019 er at antall barnefamilier som mottar startlån skal øke sammenliknet med 2018. 
 
Rente- og avdragsvilkår 
Startlån er gitt med flytende rente som annuitetslån med totalt 30 års løpetid, jamfør vedlagte 
betalingsplan. Hvis kommunen ønsker fastrente, ta kontakt med Husbanken etter utbetaling. 
 
Rapportering og kontroll 
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån. 
 
Kommuner som bruker StartSak 
Alle søknader som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir automatisk 
rapportert til Husbanken. 
 
Kommuner som bruker Startskudd 
Alle søknader som behandles i Startskudd og får status utbetalt eller avslag blir automatisk 
rapportert til Husbanken. 
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Kommuner som ikke bruker StartSak eller Startskudd 
Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal rapporteres fortløpende som enkeltsaker i 
rapporteringsmodulen StartRap. 
 
Alle kommuner må sende inn årsrapportering for 2019 i StartRap i januar 2020.  

 
Er dere usikre på hvordan dere rapporterer i StartRap, les mer i veilederen «Veileder for 
rapportering på startlån og tilskudd til tilpasning og etablering» (HB 7.C.19). 
 
Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan kontrollere at kommunene tildeler 
og forvalter midlene i henhold til forskrift om startlån. 
 
Klageadgang 
Husbankens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og dere kan derfor ikke klage på dette vedtaket. 
 
Informasjon 
Ta gjerne kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker mer informasjon. Dere kan også lese 
mer om ordningene på www.husbanken.no. 
 
Aktuelt regelverk 

 Startlån skal videretildeles i samsvar med forskrift om startlån. 
 Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i 

Husbanken og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 
4.B.5). 

 Regler for tapsdeling og tapsfond finnes i Retningslinjer om tapsdeling, tapsfond og 
administrering av startlån (HB 7 B.15)  

 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Lena Elisabeth Jørgensen Iris Linchausen 
Avdelingsdirektør Rådgiver 
 
 
 
 

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/7c19.pdf
http://nedlasting.husbanken.no/Filer/7c19.pdf
http://www.husbanken.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-03-12-273
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1851?q=rente%2520og%2520avdragsvilk%25C3%25A5r
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1851?q=rente%2520og%2520avdragsvilk%25C3%25A5r
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/4b5.pdf
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b15.pdf
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b15.pdf
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Undertegnede  Fauske kommune, org.nr. 972418021, 
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184, 
 
kr 10 000 000 ,- timillionerkroner. 
 
Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer 
vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre 
retningslinjene. 
 
 
Rentevilkår 
Flytende rente -  nominell rente  1,653 % pr. år. -  effektiv rente  1,900 % pr. år. 
 
Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. 
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv 
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. 
 
Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller 
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker 
før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på www.husbanken.no 
eller ved å kontakte Husbanken. 
 
Nedbetalingsvilkår 
Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 8 år og en total løpetid på 30 år. Etter avtale med Husbanken kan 
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. 
 
Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid 
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. 
 
 
Gebyrer 
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 40,- for papirvarsel og kr 30,- for elektronisk varsel  
 
Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader 
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. 
 
 
Forsinket betaling 
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, 
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976. 
 
Låntakerens plikter 
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. 
 
Husbankens rett til å kreve full innfrielse 
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis 
• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen 
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha 

vesentlig betydning for Husbanken 
 
Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr 
og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. 
 
Utbetalingsfullmakt 
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4555.07.03886. 
 
Aksept av lånevilkår 
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.  

mailto:post@husbanken.no


 

 

 
Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette 
vilkårene i denne avtalen. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 (Sted)  (Dato) 
 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 (Stempel og underskrift av ordfører)  (Gjentas med blokkbokstaver) 
 
 
Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte 
kommunen. 
 
Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: 
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert ……...……….., sak nr.………….…… 
Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert ................……….., hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er 

oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Betalingsplan 
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Fauske kommune                                                 
Saksnr 

Postboks 93                                                  
15323440 6 

8201 FAUSKE 
 
 

STARTLÅN VIDEREUTLÅN - ANNUITETSLÅN - FLYT 
 
 

Lånebeløp i kr   10,000,000 
Effektiv rente i %                    

1.900 
Løpetid i år             30    Gebyr pr. termin i kr                 

40.00 
Avdragsfri periode i år   8    Totalkostnad                  

13,785,359.24 
Terminer pr år            2    Herav renter og gebyrer        

3,785,359.24 
 
 

For tiden er den flytende renten 1,653%. Fra 01.11.2019 er renten 
fastsatt til 1,891%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente 
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av 
departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. 
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. 

 
Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir 
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved 
utbetaling av lånet. 

 
Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt. 
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid. 

 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.04.2020         94,510            0       94,510   10,000,000 
01.10.2020         94,589            0       94,589   10,000,000 
01.04.2021         94,200            0       94,200   10,000,000 
01.10.2021         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2022         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2022         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2023         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2023         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2024         94,720            0       94,720   10,000,000 



01.10.2024         94,589            0       94,589   10,000,000 
01.04.2025         94,200            0       94,200   10,000,000 
01.10.2025         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2026         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2026         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2027         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2027         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2028         94,720      184,192      278,912    9,815,808 
01.10.2028         92,848      186,063      278,911    9,629,745 
01.04.2029         90,714      188,198      278,912    9,441,547 
01.10.2029         89,554      189,358      278,912    9,252,189 
01.04.2030         87,279      191,632      278,911    9,060,557 
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15323440 6 forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.10.2030         85,942      192,970      278,912    8,867,587 
01.04.2031         83,653      195,259      278,912    8,672,328 
01.10.2031         82,261      196,650      278,911    8,475,678 
01.04.2032         80,287      198,624      278,911    8,277,054 
01.10.2032         78,299      200,613      278,912    8,076,441 
01.04.2033         76,088      202,824      278,912    7,873,617 
01.10.2033         74,689      204,223      278,912    7,669,394 
01.04.2034         72,355      206,556      278,911    7,462,838 
01.10.2034         70,794      208,118      278,912    7,254,720 
01.04.2035         68,445      210,466      278,911    7,044,254 
01.10.2035         66,825      212,087      278,912    6,832,167 
01.04.2036         64,727      214,185      278,912    6,617,982 
01.10.2036         62,613      216,299      278,912    6,401,683 
01.04.2037         60,318      218,593      278,911    6,183,090 
01.10.2037         58,661      220,251      278,912    5,962,839 
01.04.2038         56,264      222,648      278,912    5,740,191 
01.10.2038         54,462      224,449      278,911    5,515,742 
01.04.2039         52,048      226,864      278,912    5,288,878 
01.10.2039         50,183      228,729      278,912    5,060,149 
01.04.2040         47,949      230,962      278,911    4,829,187 
01.10.2040         45,699      233,212      278,911    4,595,975 
01.04.2041         43,315      235,596      278,911    4,360,379 
01.10.2041         41,380      237,532      278,912    4,122,847 
01.04.2042         38,914      239,997      278,911    3,882,850 
01.10.2042         36,852      242,060      278,912    3,640,790 
01.04.2043         34,369      244,542      278,911    3,396,248 
01.10.2043         32,239      246,673      278,912    3,149,575 
01.04.2044         29,860      249,052      278,912    2,900,523 
01.10.2044         27,464      251,447      278,911    2,649,076 
01.04.2045         24,983      253,928      278,911    2,395,148 
01.10.2045         22,748      256,164      278,912    2,138,984 
01.04.2046         20,208      258,704      278,912    1,880,280 
01.10.2046         17,866      261,045      278,911    1,619,235 
01.04.2047         15,307      263,604      278,911    1,355,631 
01.10.2047         12,892      266,020      278,912    1,089,611 
01.04.2048         10,356      268,555      278,911      821,056 
01.10.2048          7,803      271,109      278,912      549,947 
01.04.2049          5,218      273,694      278,912      276,253 
01.10.2049          2,659      276,253      278,912            0 

 
 
 
 

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra 
6 til  7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis. 

 



 
Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det 
forsinkelsesrente. 

 
 

______________________________________________________________________ 
Post:  Postboks 1404             Kontonr: 6345 05 03594  Tlf: 22961600 

8002 BODØ                 Org. nr: 942 114 184    Fax: 75549399 
Besøk: Torvgata 2                post@husbanken.no 
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Sak nr.   Dato 
057/19 Formannskap 29.10.2019 
071/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor 
mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er 
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent og signert 
av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til 
rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor 
mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er 
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent og signert 
av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til 
rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun arbeider i NAV. 
Dybwad ble enstemmig erklært habil. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 057/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor 
mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er 
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent og signert 
av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til 
rådmannen i vertskommunen.  



3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Vedlegg: 
14.10.2019 02 Samarbeidsavtale NAV IS mai 290519 1423522 

14.10.2019 03 Vedlegg til samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 1423523 

14.10.2019 04 Utredning Samarbeid om NAV i IS 1423524 
 
Saksopplysninger: 
Det henvises til sak 121/18 behandlet i kommunestyre 13. desember 2018 vedrørende samarbeidsform 
for NAV i Indre Salten. I sak ble følgende vedtak fattet: 

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i Indre 
Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport «Samarbeid om 
NAV i Indre Salten» modell 2 b.  
2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges 
kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for dialog mellom 
vertskommune og samarbeidskommuner.  
3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt 
sin tilslutning til samarbeidsavtalen. 

 
 
Det bemerkes at samarbeidsavtalens lovanvendelse i er hentet fra tidligere kommunelov. 
Kommuneloven kap. 5A §§ 28 om vertskommunesamarbeid ligger i kap. 20 i ny kommunelov av 
01.07.2019. Lovanvendelsen i forslag til vedtak i denne sak er derfor hjemlet i ny kommunelov. 
Det fremkommer i vedtak at Fauske kommune er positiv til deltakelse i vertskommunesamarbeid for 
felles NAV kontor i Indre Salten og at vertskommunesamarbeidet er gyldig når det gis tilslutning til en 
felles samarbeidsavtale.  
 
I etterkant av politisk behandling av sak 121/18 har representanter fra kommunene i Beiarn, Saltdal, 
Fauske, Sørfold og Hamarøy møtt i et partnerskapsmøte sammen med representanter fra NAV 
Nordland. I dette møte ble innholdet i en samarbeidsavtale etter kommunelovens § 20-4 diskutert. 
Økonomiske rammebetingelser og økonomiske framtidsutsikter for drift av NAV i Nordland ble 
presentert, og viser reduserte driftsbudsjett sammenlignet med tidligere år.  Rammene fra drøfting i 
partnerskapsmøte og dialog mellom partene i ettertid har ledet frem til samarbeidsavtalen som 
behandles i denne sak.  
 
Kommunestyrene i Hamarøy, Saltdal og Beiarn har allerede behandlet samarbeidsavtale for NAV i Indre 
Salten og tilsluttet seg avtalen. Sørfold kommune vil behandle avtalen i løpet av 2019. Det bemerkes 
ellers at partnerskapet mellom stat og kommune må vurdere om oppstartstidspunktet som er satt til 
01.04.2020 er realistisk eller om etableringstidspunktet må forskyves noe bla. grunnet tidsbruk knyttet 
til tilpasninger innenfor IKT/fagsystemer og tilrettelegging av god medvirkning fra ansatte.     
 
Som tidligere nevnt peker stortingsmelding 33 (2016 – 2017) – NAV i en ny tid i en retning hvor NAV-
kontorene må gis økt myndighet og handlingsrom for å gi arbeidssøkere og arbeidsgivere bedre 
tjenester. Bedriftsundersøkelsen som NAV gjennomførte i 2019 mfl. viser stor mangel på kvalifisert 
arbeidskraft. Sammenlignet med øvrige fylker har Nordland den relativt største mangelen på kvalifisert 
arbeidskraft i landet. Myndige NAV-kontor med større handlingsrom som kan bidra slik at flere i 
arbeidskraftreserven kommer i jobb vil være påkrevd. Som i offentlig forvaltning for øvrig har allerede 
digitalisering av dialog med brukere bidratt til tettere oppfølging av de som trenger det mest. 
Oppfølging av brukere med mer omfattende bistandsbehov vil bli enda viktigere i tiden som kommer.   
 



Målene for samarbeidet om NAV i Indre Salten er: 
· Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. 
· Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon  
· Reduksjon av sårbarhet 
· Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser 
· Frigjøre ressurser til oppfølging av brukere som trenger det mest. 
· Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler / tiltak. 

 
Samarbeidsavtalen:  
NAV Nordland er løpende holdt orientert om drøftingene for en løsning med vertskommunesamarbeid 
mellom Fauske som vertskommune og Beiarn, Saltdal, Sørfold og Hamarøy. NAV Nordland støtter 
etableringen og har gitt sin prinsipielle tilslutning til løsningen. Videre er ansatte i alle involverte NAV-
kontor involvert og informert om endringen.  
 
Fagforeningene ved NAV Fauske mener at et felles NAV-kontor i Indre Salten gjennom en 
vertskommunemodell med Fauske som vertskommune vil være den beste løsningen fremover jfr. sak 
121/18.  
 
Det er i forslag til samarbeidsavtale lagt til grunn at kommunene lønnsmessig svarer for de 
stillingshjemler som er i dagens kontor. Bemanningsressurs i kontorene pr. 1000 innbyggere er relativt 
sett sammenlignbare.  
 

Kommune Innbyggere Årsverk 
pr 
kommune 

årsverk pr 
1000 
innbygger 

Prosentvis andel 
av årsverk 

Prosentvis 
andel av 
folketall 

      
Fauske 9760 9,4 0,963114754 47,71573604 48,32640127 
Saltdal 4657 4,5 0,966287309 22,84263959 23,05902159 
Sørfold 1975 1,75 0,886075949 8,883248731 9,779164191 
Nye Hamarøy 2782 3,25 1,168224299 16,49746193 13,77500495 
Beiarn 1022 0,8 0,782778865 4,060913706 5,060408002 
SUM 20196 19,7  100 100 

 
Vertskommunens andel av lederlønn skal fordeles mellom partene etter prosentvis andel av 
stillingshjemler.  
 
Det er videre lagt til grunn i samarbeidsavtalen at kommunene ikke går inn med flere kommunale 
tjenester i NAV kontoret enn det som følger av lov om sosiale tjenester i arbeid og 
velferdsforvaltningen.  Som et unntak er det lagt til grunn at kommunene tar del i, og tar sin andel av 
kostnadene knyttet til etablering og drift av prosjektet «jobbspesialistteam etter IPS-metodikk». 
Prosjektet utløper i desember 2021 og videreføring som en del av nytt NAV-kontor og ordinær drift må 
da vurderes. Det bemerkes at Beiarn kommune ikke blir en del av dette tilbudet da innbyggere i 
kommunen får sine helsetjenester fra Nordlandssykehuset i Bodø, mens øvrige kommuner får et tilbud 
Salten DPS på Fauske.     
 
Vertskommunens utgifter til kontordrift inklusiv kurs og opplæring av ansatte i ny organisasjon fordeles 
prosentvis etter andel årsverk. Husleie for NAV kontoret holdes utenfor avtalen og er et forhold mellom 
den enkelte kommune og NAV Nordland. Utgifter til sosiale stønader etter lov om sosiale tjenester i 
arbeid og velferdsforvaltningen dekkes av den kommune hvor stønadsmottaker er folkeregistrert. 
Samarbeidsavtalen gir også grunnlag for kompensasjon til Fauske kommune for administrative mer-



kostnader utover direkte drift av NAV-kontoret, se avtalens pkt. 4.3. Senest 3 år etter etablering skal 
samarbeidet evalueres. Da skal også overgang til fordeling av lønn og driftskostnader etter folketall 
vurderes. 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer at samarbeidsavtalen vil gi bedre tjenester og mer effektiv organisering av 
tjenesteleveransen i NAV. En vertskommunemodell er den eneste form for samarbeid som kan regulere 
de sosiale tjenestenes vedtaksrett mellom kommuner.    
Formålet med samarbeidet er å skape gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne i 
deltakerkommunene. Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø som vil bidra til en åpen og 
tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og har som målsetting å gi:   
 

· Bedre tjenester for brukerne i kommunene    
· Flere i arbeid og færre på stønad  
· Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen  
· Sikre enhetlig forvaltningspraksis   
· Effektiv og stabil drift   
· Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for kommunene og samfunnet for øvrig  

Fordelingsmodellen med utgangspunkt i årsverk i kontorene ved inngang til samarbeidet vurderes som 
hensiktsmessig. Sammenstillinger viser at ressursbruken er forholdsvis lik mellom kontorene sett opp 
mot folketall. Utfordringsbilde innenfor tjenestens ansvarsområde kan variere noe mellom kommunene. 
En fordeling av utgifter etter årsverk fanger i så måte opp ulikheter.   
 
En ressursmodell basert på årsverk vil gi forutsigbarhet i etableringsfasen av det nye kontoret. 
Rådmannen vurderer saksområdet for vertskommunesamarbeidet som omfattende. Det er således 
hensiktsmessig med forutsigbarhet i en etablering og endringsfase. Evaluering av samarbeidet vil være 
nødvendig. Det er da bla. naturlig å vurdere bemanningsplaner og overgang til fordeling av kostander 
etter folketall. Avtalen legger følgelig til grunn en evaluering senest etter 3 år. 
 
Kommunene i Indre Salten samarbeider på en rekke områder og rådmannen legger til grunn en tett og 
fortløpende dialog om omfang og drift av det nye NAV kontoret. Således vil man raskt kunne fange opp 
vesentlige endringer i ressursbruk. Det må påregnes noen merkostnader i etableringsfasen, bla til 
digitalisering av kommunale saksbehandlingssystemer og prosjektledelse. Imidlertid forventes det at 
ressursbruk pr. kommune holdes omentrent på samme nivå over tid som i dag.  
 
For å ivareta de kostnader som kan påløpe vertskommunen, inneholder avtalen et avsnitt som 
omhandler vertskommunenes merkostnader.  Rådmannen vurderer prosentsatsen som er satt som 
dekkende for administrative merkostnader f.eks. innenfor områder som HR og IKT.  
Informasjon om velferdsutviklingen er et viktig grunnlag for politiske og administrativ beslutningstaking. 
Rådmannen vurderer avtalens innhold knyttet til informasjonsdeling som god. Bla. med årlig 
informasjon til kommunestyrene i verts- og deltakerkommuner.  
 
Konklusjon og anbefaling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor 
mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er 
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt vertskommunesamarbeid § 20 -2.  

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.20 forutsatt at avtalen har godkjent og signert 
av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til 
rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 



vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

 

Mellom kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn er det inngått 

avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter lov om sosiale tjenester 

i arbeids og velferdsforvaltningen, i et felles NAV-kontor for nevnte fem 

kommuner. Samarbeidsordningen er hjemlet i kommunelovens kapittel 5. 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Navn og deltakerkommuner 

Avtalen gjelder vertskommunesamarbeid etter lov om sosiale tjenester i arbeid og 

velferdsforvaltningen hvor kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn skal 

gå sammen om ett felles NAV-kontor. Dette vertskommunesamarbeidet skal være 

avtalepart i partnerskapsavtale med NAV Nordland. 

  

1.2 Vertskommune og samarbeidskommune 

Vertskommuneansvaret for samarbeidsordningen: 

 

o Fauske kommune er vertskommune med ansvar for oppgaveløsning i henhold 

til lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen. 

 

Vertskommunen har bestemte oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen. 

Vertskommunen skal ellers levere støttefunksjoner og andre tjenester som bidrar til 

kostnadseffektiv drift.  

 

Samarbeidskommuner er: 

 

o Hamarøy kommune 

o Sørfold kommune 

o Saltdal kommune 

o Beiarn kommune 

 

1.3 Formål 

Formålet med samarbeidet er å skape gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere i 

deltakerkommunene i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen. Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø som vil bidra til 

en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og gi:  

 

 Helhetlige tjenester for brukerne i kommunene   

 Flere i arbeid og færre på stønad  

 Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen  

 Sikre enhetlig forvaltningspraksis  

 Effektiv og stabil drift  

 Etterstrebe kostnadseffektive løsninger for kommunene og samfunnet for øvrig 

 

SAMARBEIDSAVTALE 

OM FELLES SOSIALFAGLIGE TJENESTER I NAV-KONTOR 
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1.4 Rettsgrunnlag 

Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommuneloven § 28-1 

bokstav b), jmf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen § 3 siste ledd. 

 

1.5 Tjenestens oppgaver 

Det ansvar og de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, denne avtalen, kommunestyrenes vedtak og 

vedtak i ansvarlige organ i kommunene. 

 

Sosialfaglige tjenester som ytes i vertskommunen skal også være tilgjengelig for 

innbyggerne i samarbeidskommunene.  

 

Tjenesteinnhold ut over de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om 

sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen må avtales særskilt mellom partene.  

1.6 Kontorsted 

NAV Indre Salten organiseres som en tjeneste under rådmannen i vertskommunen  

som delegeres myndighet for fag, personal og økonomi. Tjenesten ledes og administreres 

fra Fauske kommune med avdelingskontor i Hamarøy og Saltdal kommune. Tjenesten skal 

ha tilstedeværelse i Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. 

Samarbeidskommunene stiller nødvendige lokaler og øvrig infrastruktur til disposisjon. 

Leiekostnader ved dette belastes den enkelte kommune. Oppmøtested for den enkelte 

ansatte er normalt ved NAV kontoret i den kommunen de pr tiden har tjenestested. 

 

Vertskommunen har ansvar for tilsettinger i samsvar med vanlige prosedyrer.  

 

Alle ansatte må påregne og utføre oppgaver i hele tjenesteområdet og må kunne møte i 

andre kommuner etter behov. 

 

2 Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal 

vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.  

 

Egen avtale for etablering og overføring av ansatte til nytt kontor må utarbeides. 

2.2 Organisering av tjenesten  

NAV-leder i vertskommunen er administrativ leder og delegert fullmakter fra rådmann. 

NAV-kontoret er sentralt plassert i vertskommunens organisasjon og i henhold til 

partnerskapsavtale med NAV Nordland. 

2.3 Prinsipper for tilsetting 

Tilsetting av ledere og medarbeidere skjer etter retningslinjer som gjelder for 

vertskommunen, og i henhold til partnerskapsavtale med NAV Nordland.  
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3 Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet 

Rådmannen i samarbeidskommunene delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver på sine vegne. Det forutsettes at rådmann i 

vertskommunen delegerer i overensstemmelse med vertskommunens 

organisasjonsstruktur og reglement. 

 

Delegeringen omfatter myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk nivå til 

administrasjon i samarbeidskommunene.  

 

Vertskommunen forutsettes å ivareta samarbeidskommunenes forpliktelser og 

samarbeidsområder som gjelder for samarbeidskommunene. 

 

Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur 

forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for beslutning i 

samarbeidskommunen. 

3.2 Internt tilsyn og kontroll 

Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven 

gjelder med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for 

tjenesten. 

 

Samarbeidskommunene har innsynsrett i vertskommunenes virksomhet innenfor området 

som denne samarbeidsavtalen omfatter.   

3.3 Klagesaksbehandling 

Klagesaksbehandling skjer i.ht. bestemmelsene i forvaltningsloven og kommunelovens § 

28 f (Klage ved administrativt vertskommunesamarbeid). Vertskommunen forestår 

saksbehandlingen. 

3.4 Samarbeid 

Tjenesten skal holde god kontakt med samarbeidskommunene og tilgrensende fagorganer. 

Tiltak som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig 

samordnes med kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats. 

 

Det etableres tjenlige møteplasser for strategisk ledelse og tilstøtende fagmiljøer for å 

drøfte tjenesteutvikling og medvirke til god intern samhandling. 

 

Det skal etableres prosedyrer for informasjonsdeling og styringsdialog mellom verts- og 

samarbeidskommuner.  

 

Hvert enkelt kommunestyre skal som et minimum årlig orienters om velferdsutviklingen i 

Indre Salten.   

 

Brukermedvirkning skal stå sentralt i utviklingen av NAV-tjenester i Indre Salten. 
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4 Økonomi 

4.1 Budsjett 

Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. 

 

Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når 

deltakerkommunene har vedtatt dette.   

 

4.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene 

som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.  

 

Utgifter som gjelder tiltak og ytelser rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere føres 

direkte i vedkommende kommunes regnskap. 

 

4.3 Fordeling av utgifter 

Driftsutgiftene til fellesløsningen fordeles slik mellom deltakerkommunene: 

 

Etableringsperioden for det nye NAV kontoret er satt til tre år. I denne perioden skal den 

enkelte kommune svare for sine lønnsutgifter til stillingshjemler i dagens NAV kontor. 

Driftsutgifter fordeles etter prosentvis andel av årsverk i det nye kontoret pr. 

01.01.2020. Det forutsettes at vertskommune og deltakerkommune går inn med 

tilnærmet 1 årsverk pr 1000 innbygger.   

 

Etter senest tre år skal driftsform og organisering evalueres. Overgang til fordeling av 

lønns og driftskostnader etter folketall pr. 1. januar i regnskapsår skal da vurderes. 

 

Deltakerkommunene er enige om en økonomisk kompensasjon for vertskommunens 

administrative merkostnader. Merkostnad fastsettes til 3 % av brutto lønnsutgift for 

deltakerkommunen. Administrativ merkostnad skal årlig vurderes.   

 

Vertskommunens andel av lederlønn fordeles mellom kommunene som prosentvis andel 

av årsverk.  

 

Vertskommunen fakturerer kvartalsvis akonto med utgangspunkt i vedtatt budsjett, mens 

endelig avregning skjer ved fakturering for 4. kvartal.    

 

Stønader  

Utgifter til sosiale stønader etter lov om sosiale tjenester i arbeid og 

velferdsforvaltningen dekkes av den kommune hvor stønadsmottakers er folkeregistrert 

 
IPS 
Kostandene knyttet til prosjektet «jobbspesialist etter IPS-metodikk» som strekker seg til utgangen 
av 2021 fordeles mellom partene etter antall årsverk i nytt NAV kontor. Befolkningen i Beiarn 
kommune sokner til Nordlandssykehuset i Bodø. Beiarn kommune kan foreløpig ikke ta del i dette 
tilbudet. Dersom prosjektet videreføres skal det søkes løsninger som innbefatter befolkningen i 
Beiarn. 

 
Ansvar 
Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller 

tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i fellesordningen. 
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5 Informasjon, rapportering og evaluering 

5.1 Rapportering 

Tjenesten skal rapportere til deltagerkommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer 

i forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper og 

årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter deltakerkommunenes retningslinjer. 

 

Vertskommunen har ansvar for innrapportering av all statistikk, brukerdata og andre 

opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB. 

5.2 Informasjon 

Tjenesten har ansvaret for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i deltakerkommunene 

og andre relevante instanser. 

 

Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Nordland om opprettelsen av 

vertskommunesamarbeidet, og herunder arbeide for at fylkesmannsembetet har 

tilsynsansvaret.  

 

5.3 Evaluering og samarbeid 

Vertskommunen sørger for at det årlig avholdes ett samarbeidsmøte mellom 

deltakerkommunene. I dette møtet tas det blant annet stilling til behov for evaluering og 

omfang av dette. 

 

Vertskommunen er ansvarlig for at det årlig avholdes partnerskapsmøter mellom 

vertskommunen og NAV Nordland. Vertskommunen skal informere deltakerkommunene 

om tidspunkt og saksliste for partnerskapsmøte. Deltakerkommunene skal inviteres til å 

delta på partnerskapsmøte.   

 

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

6.1 Uttreden av samarbeidet 

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 

vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsing gjelder kommunelovens 

bestemmelser.  

6.2 Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i 

samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes 

kommunestyrer.  

6.3 Utvidelse 

Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i 

deltakerkommunenes kommunestyrer. Vertskommunen forestår forhandlingene med 

eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet. 

6.4 Ikrafttredelse 

Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.  

 

Avtalen trer i kraft 01.04.2020 eller så snart det er praktisk mulig. 
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Vedlegg til samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 

Fordeling etter årsverk og folketall 

Kommune Innbyggere Årsverk pr 
kommune 

årsverk pr 1000 
innbygger 

Prosentvis andel 
av årsverk 

Prosentvis andel 
av folketall       

Fauske 9760 9,4 0,963114754 47,71573604 48,32640127 

Saltdal 4657 4,5 0,966287309 22,84263959 23,05902159 

Sørfold 1975 1,75 0,886075949 8,883248731 9,779164191 

Nye Hamarøy 2782 3,25 1,168224299 16,49746193 13,77500495 

Beiarn 1022 0,8 0,782778865 4,060913706 5,060408002 

SUM 20196 19,7 
 

100 100 

 

 

Vertskommunetillegg etter årsverk - årsverk satt til 580000,- inkl. 
sosiale kostander 

  

  
Saltdal Sørfold Beiarn Nye Hamarøy SUM 

Beregningsgrunnlag 2610000 1015000 464000 1885000 
 

 
1 % 26100 10150 4640 18850 59740  
2 % 52200 20300 9280 37700 119480  
3 % 78300 30450 13920 56550 179220  
4 % 104400 40600 18560 75400 238960  
5 % 130500 50750 23200 94250 298700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling av lønn for NAV leder. 50 % årsverk satt 
til 500000,- 

Kommune Årsverk Kostand pr kommune    

Fauske 9,4 238578,6802 

Saltdal 4,5 114213,198 

Sørfold 1,75 44416,24365 

Nye Hamarøy 3,25 82487,30964 

Beiarn 0,8 20304,56853 

Sum 19,7 500000 



Fordeling prosjekt IPS 
    

Budsjett 
 

2006000 2006000 
 

Tilskudd helsedirektoratet 
 

1100000 900000 
 

Egenfinansiering 
 

906000 1106000 
 

       

Kommune 
 

Årsverk Prosentvis 
andel 

2020 2021 Sum total pr 
kommune 

Fauske 9760 9,4 49,73544974 450603,1746 550074,0741 1000677,249 

Saltdal 4657 4,5 23,80952381 215714,2857 263333,3333 479047,619 

Nye 
Hamarøy 

2782 3,25 17,1957672 155793,6508 190185,1852 345978,836 

Sørfold 1975 1,75 9,259259259 83888,88889 102407,4074 186296,2963 

Beiarn 0 0 0 0 0 0 

SUM antall 
innbyggere  

19174 18,9 100 906000 1106000 
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Sammendrag 

Etter ca. 10 års drift av NAV i Indre Salten (Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og 

Hamarøy), er erfaringene at vi har mye felles. Felles arbeidsmarked, videregående 

skoler med elever fra alle fem kommunene og mange felles samarbeidspartnere. 

Kontorene samarbeider i dag godt innenfor dagens strukturelle rammer. Spørsmålet 

partnerskapet har stilt, er om man gjennom et mer forpliktende samarbeid, kan skape 

enda bedre tjenester for innbyggerne og bedriftene i regionen.  

Utredningen har vært styrt av partnerskapet som er det formelle administrative 

samhandlingsorganet på NAV-kontornivå mellom staten og kommunene. 

Styringsgruppen har derfor vært sammensatt av rådmannsnivået i de fem kommunene, 

fylkesdirektøren i NAV og representant for tillitsvalgte for både statlige og kommunalt 

ansatte. Lederne for de fem NAV kontorene har sammen med tillitsvalgte og 

prosjektleder ved NAV Nordland utgjort prosjektgruppa. 

Fordeler og ulemper ved alternativ organisering er blitt vurdert gjennom ledermøter og 

møter med ansatte. Brukerutvalg er også orientert. I tillegg har prosjektet tilegnet seg 

kunnskap om hovedelementene i relevante NAV-rapporter det siste året. Det har vært 

gjennomført orienteringsmøter om prosessen i kommunestyret i alle kommunene.  

Anbefalingen fra prosjektgruppa er at NAV-kontorene i Indre Salten blir organisert som 

én virksomhet, med Fauske som vertskommune. Fokus i prosjektet har hele tiden vært 

at NAV skal levere gode tjenester til innbyggerne i Indre Salten, og ha tilstedeværelse i 

alle kommunene. Prosjektet anbefaler en teamorganisering med sikte på å samle 

fagmiljø og styrke oppfølgingen av prioriterte målgrupper. Dette vil gi mer enhetlige 

tjenester til brukerne og tydeliggjøre for samarbeidspartnere hvem de skal samhandle 

med.  

NAV-kontorene leverer både statlige og kommunale velferdstjenester. De kommunale 

varierer i dag noe mellom kommunene. Prosjektet anbefaler at de fem kommunene har 

de samme kommunale tjenestene i kontorene. Prosjektet mener et likt tjenesteinnhold 

bidrar til å nå målet om økt sysselsetting og helhetlig brukeroppfølging. 

 

 

2.0 Bakgrunn for prosjektet 

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom NAV-kontorene i Indre Salten. Fra 2009 og 

frem til i dag har kontorene samarbeidet innenfor oppgaveløsning, 

kompetansebygging, ledelse, tiltaksbruk m.m. Samarbeidet har bidratt til bedre 

tjenester, og kvalitativt bedre kontordrift. I de siste årene har det vist seg at 

samarbeidet mellom kontorene, sett i lys av fremtidige rammevilkår, ikke er 

tilstrekkelig for å møte krav og forventinger som stilles til NAV.  

Lederne for NAV-kontorene i Indre Salten har i perioden 2016 til 2017 hatt flere 

møtepunkter med kommunale partnere for å drøfte behov for endring i kontorene, sett 

i lys av utviklingstrekk som berører området. Det er utarbeidet et eget notat som 

beskriver dette arbeidet
1

.   

Partnerskapet for NAV-enhetene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn ønsket i 

partnerskapsmøte 6. desember 2017 å utrede hvilke effekter som kan oppnås ved et 

økt og mer forpliktende NAV-samarbeid i Indre Salten. Bakgrunnen for ønsket var blant 

annet følgende kjennetegn:  

• Felles arbeidsmarked 

• En utdanningsregion 

• En tiltaksregion (statlige virkemidler) 

                                                
1 Notat datert 06.12. 2016 
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• Felles utfordringer knyttet til unge som står utenfor arbeidsmarkedet 

• Felles utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger 

• Behov for spesialisering og økt spisskompetanse i NAV-kontorene for å sikre 

forsvarlig faglig saksbehandling, rettssikkerhet og likebehandling  

• Redusert sårbarhet   

Partnerskapet vurderte samtidig at mulig formalisert NAV-samarbeid kunne få effekter 

på følgende områder: 

1. Marked og tiltaksarbeid 

2. Ungdomsarbeid 

3. Flere fremmedspråklige ut i arbeid 

4. Etablering av felles brukerkurs og kommunale lavterskeltilbud 

5. Ansattes kompetanse 

6. Ledelse og styring 

 

Møtet konkluderte med at det etableres et prosjekt som skal utrede grunnlag for og 

forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i regionen.  

 

2.1 Prosjektmål 

Hovedmål 

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV 

i Indre Salten.  

Prosjektmål:  

Utrede grunnlag for etablering av felles NAV-kontor i Indre Salten etter 

vertskommunemodell, samt skissere andre aktuelle organisatoriske løsninger. 

Utredningen skal inneholde oversikt over rammebetingelser, brukerperspektiv, 

medarbeiderperspektiv, ledelse, økonomi og kommunalt samhandlingsperspektiv.  

Delmål/mål for samarbeidet: 

• Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere. 

• Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattes kompetanse, ledelse etc.). 

• Felles bedriftskultur for ansatte 

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, 

kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse ). 

• Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser. 

• Frigjøre ressurser til oppfølging av de brukerne som trenger det mest. 

• Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler /tiltak 

(stat/kommune). 

 

2.2 Referanserammer 

 

En rekke rapporter og analyser trekker opp et rammeverk som direkte eller indirekte 

gir insentiv til endring av NAV. I dette kapitlet omtales dokumenter som har stor 

betydning for den videre utviklingen av NAV og for utarbeidelsen av denne rapporten;  



 

 

Stortingsmelding 33  

I stortingsmelding 33 (2015-2016)
2

 konkluderes det med at NAV må rigges for å møte 

utfordringene i samfunnsutviklingen, som kan oppsummeres ved at:  

• Flere har behov for trygdeytelser og det er økning blant unge 

stønadsmottakere.  

• Det blir flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og 

språkutfordringer.  

• Arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir stadig færre arbeidsplasser 

for ufaglærte.  

• Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker 

• Høyt frafall fra videregående skole 

 

For å møte utfordringene med å bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, må NAV-

kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere spesialisering og 

profesjonalisering. Virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og omstrukturering, 

som vil føre til større og færre NAV-kontor.  

 

Digitalisering 

Stortingsmelding «Digital Agenda» (2016)
3

. Meldingen viser til at det offentlige skal 

legge til rette for et digitalt førstevalg; digital samhandling skal være hovedregelen 

mellom bruker og offentlig forvaltning. Dette arbeidet har svært høy prioritet i NAV og 

stadig flere arbeidsprosesser blir digitalisert. Dette har konsekvenser både for 

arbeidsutførelse og tjenesteproduksjon. Digitalisering er den største driveren for 

endringer i NAV, og er en rammebetingelse NAV må forholde seg til når en skal bygge 

nye organisasjonsmodeller. 

Omverdensanalysen til NAV  

Omverdensanalysen til NAV
4

 konkluderer med at det frem mot 2030 må forventes 

fortsatt sterk befolkningsvekst og det blir særlig stor økning av eldre og innvandrere. 

NAV vil få flere brukere og områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil 

vokse særlig mye.  

 

Omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere og i større omfang enn tidligere, og 

arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.  

Det kan komme perioder med økt strukturarbeidsledighet med en risiko for at flere blir 

varige stønadsmottakere, noe som stiller større krav til NAV sin 

arbeidsmarkedskompetanse og evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet. 

Arbeidsmarkedet kan bli mer delt og en kan forvente lav arbeidsledighet blant høyt 

utdannede og yrkesfagutdannede og særlig innen yrkesfagene vil det bli stor mangel 

på arbeidskraft.  

 

Dette vil kreve at NAV-kontorene må rigges for å være i stand til å foreta raske 

omprioriteringer og for å samhandle tettere med arbeidsgivere og utdannings- og 

helsesektoren.  

 

                                                
2 Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet 
3 Stortingsmelding Digital Agenda 2016 
4 Omverdensanalyse NAV frem mot 2030 
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Indeks Nordland  

Indeks Nordland
5

 trekker frem den positive utviklingen i Nordland, med høy 

verdiskaping og svært lav arbeidsledighet. På den negative siden har Nordland svak 

befolkningsvekst og en høy andel personer i yrkesaktiv alder helt utenfor eller i 

randsonen til arbeidslivet (ca. 20 %, omlag 30.000 personer). Indre Salten er et 

kommunikasjonsmessig knutepunkt i Salten, og har betydelig inn og utpendling til 

Bodø. 

 

Kommunereformen /kommuneproposisjonen 2019 

Kommuneproposisjonen
6

 som ble lagt frem i mai 2018, har så langt ikke medført flere 

kommunesammenslåinger i Nordland. Signaler fra Fylkesmannen forsterker imidlertid 

behovet for sterkere og mer robuste regioner når det gjelder kommunal tjenesteyting, 

og bidrar etter prosjektgruppens vurdering til å underbygge behovet for en mer robust 

organisering av NAV-tilbudet i regionen. 

 

Øvrige rapporter  

• SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) 

som ytelser og ordning?»
7

 

 NIBR-rapport
8

 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-

flyktninger-i-norske-kommuner 

• NAV sitt moderniseringsprogram med kanalstrategi
9

.   

 

2.3 Prosjektorganisering 

Styringsgruppe: 

Kommunalsjef Nils Are Johnsplass, Fauske kommune 

Rådmann Ronny Seljeseth, Saltdal kommune 

Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, Sørfold kommune 

Rådmann Ole Petter Nybakk, Beiarn kommune 

Rådmann Eirik Andre Hopland, Hamarøy kommune 

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes, NAV Nordland 

Prosjektledelse; 

Morten Pedersen, leder NAV Fauske 

                                                
5 Indeks Nordland 2018 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/ 

 
7 SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelser og ordning?»  
8 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-
norske-kommuner 
 
9 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport 
 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport


 

 

Knut Haugmo, leder NAV Beiarn 

Elisabeth Laksosnes, leder NAV Sørfold 

Victoria Nikolaisen, leder NAV Saltdal 

Alf-Helge Andreassen, leder NAV Hamarøy 

Ronny Seljeseth, rådmann Saltdal kommune 

Karin Bjelvin, NAV Fauske (ansatterepresentant kommune) 

Magnar Marhaug, NAV Hamarøy (ansatterepresentant.stat) 

Knut Erik Dahlmo, prosjektleder NAV Nordland 

3.0 Dagens organisering 

NAV i Indre Salten har i dag 46,7 årsverk fordelt på fem kontorer og fem partnerskap 

mellom stat og kommune. Hvert enkelt NAV-kontor er en autonom enhet med 

administrativ og faglig ledelse. NAV-kontoret i Fauske har en koordinerende rolle 

overfor de andre kontorene innenfor det statlige virkeområde, og har i tillegg enkelte 

støttefunksjoner innenfor statlige tjenester.  

I kommunene er det mange mennesker som trenger bistand fra NAV-kontorene.   

Tabell 1gir en oversikt over antallet innbyggere som får oppfølging av NAV-kontoret 

fordelt etter bistandsbehov. 

Tabell 1: 

 

Dagens organisering av NAV-kontorene i området er svært ulik, og variasjonen kan i 

stor grad tilskrives størrelsen på kontoene. Mens ansatte i NAV Fauske ofte har et 

smalere arbeidsfelt hvor også brukeroppfølgingen er organisert mot målgrupper, 

jobber de mindre kontorene i større grad etter en generalist-modell. 

Tabell 2 gir en oversikt over antall kommunale og statlige årsverk i de fem NAV-

kontorene: 

 

 

 

 

 Standard  

arbeids-

søker 

Situasjons-

bestemt 

arbeidssøker 

Spesielt 

tilpasset 

arbeidssøker 

Varig 

tilpasset  

Mottakere 

av 

sosialhjelp 

Sykmeldte 

Indre Salten 144 97 409 195 706 587 

Hamarøy 4 11 29 25 95 48 

Sørfold 9 13 48 25 61 65 

Fauske 108 42 234 85 326 305 

Saltdal 50 19 80 42 197 125 

Beiarn 3 13 18 18 19 19 

Kategoriene viser til antall personer med et gitt bistandsbehov pr 1. juli 2018, med unntak av kategorien mottakere av sosialhjelp som viser samlet 

antall mottakere i 2017. 
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Tabell 2: 

Kommune Kommunale 

årsverk 

Statlige 

årsverk 

Totalt Befolkning 

Beiarn 0,8 2 2,8 1029 

Saltdal* 5,5 4,5 10 4691 

Fauske 10,3 10,9 21,2 9775 

Sørfold* 5,5 1,7 7,2 1979 

Hamarøy 3 2,5 5,5 1801 

Sum 25,1 21,6 46,7 19202 

Det bemerkes at i kommunale årsverk for Sørfold inngår barnevern og flyktningetjeneste m.m. For Saltdal inngår husbankens 

tjenester. Det vises for øvrig til tabell 5 – side 16.   

 

3.1 Kompetansesituasjonen i kontorene 

Kompetanse består av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Ved kartlegging av 

ansattes kompetanse har vi kun tatt utgangspunkt i formell kompetanse. Alle fem 

kontorene har overvekt av ansatte med minimum 3 år høgskoleutdanning. Noen 

ansatte har kun videregående skole, men med lang etatserfaring. 

3.1.1 Fremtidig kompetansebehov 

For regionen vil kompetanse innen arbeidsmarked, jobbspesialisering, veiledning, juss, 

organisasjon, ledelse, inkludering, økonomi og coaching være relevante i tiden 

fremover. Det blir også viktig å sikre kunnskap om samisk språk og kultur, som følge 

av at mesteparten av NAV Tysfjords samiskspråklige brukere blir en del av NAV 

Hamarøy fra 1.1.2020. Pr. i dag er denne kompetansen ivaretatt ved NAV Tysfjord, 

men det vil være aktuelt å dekke opp denne kompetansen ved fremtidig rekruttering. 

 

4.0 Fordeler, ulemper og mulige effekter av alternativ 

organisering 

4.1 Innledning 

Det er fra ledelsen av kontorene pekt på muligheter for effekter av en samlet 

organisasjon. Prosjektgruppa har i prosjektperioden samlet innspill fra både egne 

ansatte, og samarbeidende virksomheter, for å få innspill på mulige fordeler og 

ulemper. Prosjektgruppa har også innhentet erfaringer fra andre prosjekter i NAV som 

har ulike former for vertskommuneorganisering (bl.a. på studietur til NAV Værnes i juni 

2017). 

 4.2   Ansattes vurderinger 

For å få innspill fra de ansatte til dette punktet, ble det gjennomført en prosessdag 

22.11.2017, der alle ansatte i kontorene ble invitert. Prosessen ble gjennomført som 

workshop med ansatte hvor en ide om en vertskommuneorganisering ble presentert. 

Tabellene under viser et utdrag av tilbakemeldingene som ble gitt fra de ansatte. 

Prosessdagen var så tidlig i prosessen at mange av utsagnene må ses på som tanker 

og undringer i en tidlig fase. Like fullt er disse undringene svært verdifulle for ledelsen 



 

 

og prosjektgruppa. Innspillene må tas hensyn til i alternativ organisering, og der det er 

sitater som er basert på antakelser, kan ledelsen avkrefte og trygge medarbeiderne.  

De ansatte har også gitt tilbakemeldinger knyttet til de ulike brukergruppene. Innspil-

lene ligger til grunn for prosjektgruppa sin alternative organisering beskrevet i kapittel 

7, samt til avsnittet om mulige effekter av den foreslåtte modellen. 

 

Generelle tilbakemeldinger på fordeler og ulemper ved å jobbe sammen er 

gitt i tabell 3: 

Tabell 3: 

 

 

Mulige effekter for brukere og ansatte: 

Tabell 4: 

Brukere Ansatte 

Mindre sårbart ift. å få bistand 

 

Felles faglig, kulturell og teknologisk 

likhet  

 

Enhetlig og lik praksis, større rettssikkerhet da 

man i større grad kan skille mellom rollen som 

veileder og «sambygding» 

 

Ett mer begrenset faglig 

kontrollspenn, mindre generalist.  

 

Lengre reisetid, og opplevelse av at 

«lokalkunnskapen» uteblir  

 

Større mestringsfølelse hos ansatte 

ettersom kompetansen på hele 

fagområdet finnes i ett større kontor.  

 

Mer helhetlig arbeidsrettet tilbud/vurderinger idet 

de ansatte får større kunnskap om arbeidsmarked 

i en samlet region  

 

Noe mer utfordrende ift. pendling, 

reise m.v.  

 

- Ulike satser for økonomisk stønad i kommunene.  

- Lengre geografisk avstand for brukerne ved evt. 

omstruktureringer  

Større utviklings- og 

tilretteleggingsmuligheter  

 

Fordeler Ulemper 

Større fagmiljøer med mer enhetlig praksis  

 

Tar tid å bygge en ny «kultur» og 

relasjoner til nye kolleger  

 

Mindre sårbarhet ved fravær/sykdom/ferie  

 

Fysisk avstand  

Ressursallokering ut fra behov  

 

Habilitetsutfordringer blir mer krevende i 

et stort geografisk område  

 

Større utviklingsmuligheter for den enkelte  

 

 

Stordriftsfordeler og løsningsroller på både 

merkantile tjenester og i brukeroppfølging  

 

 

Styrke fokuset på arbeid og prioriterte 

grupper  
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- Økt distanse til lokalmiljøet og – kunnskapen  

- Økte kostnader ved reising til NAV  

 

4.3 Prosjektgruppas vurdering av tilbakemeldingene gitt på prosessdagen 

med ansatte. 

Det er mange positive tilbakemeldinger som peker på at en alternativ organisering vil 

gi større grad av enhetlige tjenester for både brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere. Det er også elementer i tilbakemeldingene som peker på at 

kvaliteten kan forbedres på enkelte områder. Sårbarhet reduseres innenfor de fleste 

områder i en større organisasjon. 

Tilbakemeldingene om ulemper og negative effekter må hensyntas i det videre 

arbeidet.  

En ny organisasjon må ivareta nødvendig lokal kunnskap. Det vil være spesielt viktig å 

ha kunnskap om samarbeidende kommunale tjenester, arbeidsmarked og 

boligsituasjon. 

Av de viktige positive elementene vil prosjektgruppa trekke fram muligheten for å 

etablere en organisasjon med: 

• Enhetlige tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere 

• Økt kvalitet på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattekompetanse, ledelse etc). 

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse – planlagt og ikke planlagt fravær). 

 

5.0 Forslag til organisering av NAV i Indre Salten 

5.1     Rammer for samhandling som følger av kommuneloven. 

Kommunene kan samarbeide med andre kommuner innenfor alle typer av sin virksom-

het. For oppgaver kommunene påtar seg frivillig (ofte forretningsdrift) er det stor orga-

nisasjonsfrihet. Kommunene opptrer her mer eller mindre på den privatrettslige arena. 

Det viktigste vil da ofte være å finne en organisasjonsform som har fokus på selve 

driften. Når kommunene skal samarbeide om lovpålagte oppgaver som innebærer 

utøvelse av offentlig myndighet, innebærer dette visse krav til organisatoriske 

løsninger. 

I NAV-kontoret utfører ansatte enkeltvedtak på lovpålagte områder etter sosialtjeneste-

loven. Kommuneloven gir ikke kommunene anledning til å fatte enkeltvedtak eller 

drøfte enkeltsaker på tvers av kommunegrenser uten formelle vedtak på samarbeid. 

Skal kommunene samarbeide om oppgaver som medfører utøvelse av myndighet, slik 

det utføres i NAV-kontorene, må samarbeidet organiseres etter en vertskommune-

modell i kommuneloven (§§ 28 a-k).  

Samarbeid etter disse modellene innebærer at utførelsen av oppgavene og myndighets-

utøvelsen organisatorisk legges til en vertskommune. Modellene inneholder forholds-

vis detaljerte regler om organisering og delegering.  

Det er lagt vekt på å sikre rettssikkerhet der myndighet blir overdratt til en annen 

kommune (vertskommune) gjennom å klargjøre systemet for forvaltningsklage og 

lovlighetskontroll. 



 

 

Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommune-

samarbeid med felles folkevalgt nemnd. For et NAV-samarbeid er det ikke aktuelt å 

overføre beslutningsmyndighet av prinsipiell karakter. Dermed kan man opprette et 

administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av administrasjonen i 

vertskommunen. For å regulere samarbeidet mellom vertskommunen og de samar-

beidende kommunene utarbeides det blant annet en samarbeidsavtale.  

I henhold til prosjektgruppens mandat er det vurdert fem ulike organisasjonsmodeller 

for NAV i regionen:  

1.Null-sum alternativ 

Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens 5 NAV-kontor, med lokale NAV-

ledere som rapporterer til egne eiere (både stat og kommune), med separate 

driftsbudsjett. Løsningen vurderes å kunne gi det enkelte NAV-kontor stor grad av 

autonomi, lokalt handlingsrom og nærhet til brukere og kommunale 

samarbeidspartnere, men også begrensninger i forhold til kapasitet, rettssikkerhet, 

sårbarhet, fagkunnskap, faglig utvikling og økonomi/bemanning. Dette gjelder spesielt 

i de mindre kontorene.  

2 A. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner i Indre Salten. 

Denne løsningen innebærer at det inngås samarbeid mellom de fem kontorene  i.h.h.t. 

§28 i kommuneloven, med Fauske som vertskommune og de øvrige kommunene som 

samarbeidskommuner. Dette betyr at NAV kontorene i Indre Salten legges under en 

felles administrativ og faglig ledelse. 

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske 

hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner, 

med mål om en mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon gjennom f.eks. 

teamorganisering rundt oppfølging av brukere (både individer og arbeidsgivere). 

Denne løsningen antas å kunne gi en jevnere fordeling av saksmengde mellom 

saksbehandlere, redusere sårbarhet ved vakanse/sykefravær og mer faglig 

spesialisering. På den annen side kan det argumenteres for at en vertskommunemodell 

kan føre til en opplevelse av lengre avstand mellom ledelse og ansatte, ledelse og 

kommunal eier og mellom NAV og bruker.  

2 B. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner og to 

avdelingskontor. 

Denne løsningen innebærer som modell 2 A at det opprettes et felles NAV-kontor i 

Indre Salten gjennom en vertskommunemodell, men i tillegg formaliseres det egne 

avdelinger i Saltdal og Hamarøy med personalledelse for å bevare nærhet til tjenester i 

område. Saltdal er den nest største kommunen i området med 11 ansatte i NAV-

kontoret. Kommunen er også geografisk nær Beiarn med tanke på felles løsninger. 

Av geografiske hensyn er det mye som taler for at Hamarøy bør opprettholdes som en 

lokasjon med en personalleder. Mange samisktalende brukere taler også for 

nødvendigheten av en lokasjon med egen ledelse innenfor vertskommunemodellen. 

Løsningen gir også rom for et eventuelt utvidet samarbeid med tilstøtende kommuner i 

Nord-Salten. 

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske 

hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner 

samtidig som en ivaretar mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon. I tillegg 

kompenserer modellen for personellmessige utfordringer i en geografisk spredt 

organisasjonsstruktur. Modellen kan imidlertid føre til en opplevelse av lengre avstand 



 

12 

 

mellom NAV og bruker, men ved å opprettholde en desentralisert struktur med 

avdelingskontor vil denne risikoen reduseres.  

3. Kommunesammenslåinger 

Kommunesammenslåing innebærer også sammenslåing av NAV-kontor. I Nordland er 

dette en løsning for kommunene Tysfjord, Narvik og Ballangen, som fra 1.1.2020 blir å 

utgjøre ett NAV-kontor. Det ble i mai 2018 lagt frem en ny kommuneproposisjon. 

Hvilke konsekvenser dette vil ha for NAV-kontorstrukturen i Nordland er så langt ikke 

kjent, men vil måtte bli vurdert når utfallet av denne prosessen er kjent. Dette 

alternativet drøftes derfor ikke videre i denne sammenheng.  

4. Modell faglig og administrativt samarbeid.  

Denne modellen er under utprøving i kontorene Meløy, Rødøy og Gildeskål, og 

innebærer et tett faglig og administrativt samarbeid kontorene imellom. Modellen er 

også i stor grad dekkende for å beskrive dagens samarbeid i de fem kontorene i Indre 

Salten, ofte referert til som en «godværsmodell», fordi samarbeid rundt felles 

oppgaveløsning utfordres i situasjoner som krever formell vedtaksmyndighet, 

resursspørsmål, m.m. Et samstemt lederteam i de fem kontorene mener at denne 

modellen ikke er formålstjenlig, bl.a fordi den er økonomisk utfordrende å 

gjennomføre, se for øvrig modell 1.   

5.2 Mulige effekter av alternativ organisering 

 

Prosjektgruppa ser ikke det å bli en større enhet i seg selv som avgjørende. Det 

avgjørende er mulighetene til organisering en større enhet gir. Når prosjektgruppa har 

vurdert mulige effekter er dagens organisering utgangspunktet, mens målbildet har 

vært referansen.  

Mulige effekter på marked og tiltaksarbeid 

Etterspørselen etter arbeidskraft er sterkt økende. NAVs bedriftsundersøkelse viser at 

bedriftene i Nordland kunne ansatt 4000
10

 personer flere dersom vi hadde funnet rett 

match mellom arbeid og kompetansekrav. Skal flere få tilbud om jobb, må vi kjenne 

arbeidsgivernes behov og ha en tett dialog. Bedrifter som etterspør arbeidskraft må få 

rask, konkret og profesjonell bistand. 

I dag fremstår NAV-kontorene som autonome enheter for arbeidsgiver. Dette kan 

illustreres gjennom at arbeidsgivere må forholde seg til NAV-kontoret i den ansattes 

folkeregistrerte kommune ved f.eks. sykefraværsoppfølging. Dersom NAV organiseres 

som en enhet vil det være mulig å organisere sykefraværsoppfølging etter en 

bedriftsorganisering i hele området. Arbeidsgiver vil da forholde seg til en fast 

saksbehandler uavhengig av ansattes bostedskommune. Dette vil lette arbeidet både 

for arbeidsgiver og NAV.  

Enhetlig styring av markedsarbeid vil gi NAV bedre muligheter til å koordinere og 

skreddersy bistand til flere arbeidsgivere med de samme behov. Her kan kommunenes 

felles utfordringer med å skaffe pleiepersonell være et godt eksempel.  

Sett i lys av en vertskommunemodell er det grunn til å forvente at markedsarbeidet vil 

styrkes gjennom en felles organisering. Bl.a.er det grunn til å tro at det vil bli enklere å 

samordne kontorenes innsats på området. En videreføring av dagens organisering vil 

gjøre det krevende spesielt i tilfeller der det er behov for endringer i ressursbruk. Det 

                                                
10 NAV Nordlands bedriftsundersøkelse mai 2018 



 

 

brukes også uforholdsmessig mye tid på å ta avgjørelser ved at et felles 

beslutningsgrunnlag må koordineres mellom kontorene. Arbeidsgivere vil få en lettere 

hverdag gjennom en felles organisering av NAV-kontorene.   

Mulige effekter på oppfølging av ungdom  

Ulike målgrupper krever ulike former for oppfølging. Relasjon til brukere eller 

forståelse av målgruppers felles utfordringer er avgjørende for gode resultat. Måten 

saksbehandler møter en 19 år gammel gutt uten arbeidserfaring er en annen enn når 

gutten blir en mann på 55 år med 35 års arbeidserfaring.  

Ved å organisere oppfølging av unge under 30 år i en større enhet legges forholdene 

bedre til rette for at veileder kan opparbeide seg kunnskap om felles ungdomsmiljø, 

oppfølgingsmetodikk, forståelse av målgruppens særegenheter, behov og utfordringer 

på vei mot arbeid eller utdanning. Et ungdomsteam vil typisk bestå både av statlig og 

kommunalt ansatte for å sikre helhet i arbeidet. Et større fagmiljø vil styrke erfarings-

basert læring og generell utvikling av tjenesten.   

Økt kunnskap om helsemessige utfordringer, diagnoser og arbeidsmarked er 

nødvendig for å yte best mulig bistand. Denne kompetansen bygges best i større 

fagmiljø som samarbeider med andre instanser innenfor feltet, som for eksempel 

Nordlandssykehuset Salten DPS.   

Oppfølgingstjenesten i videregående skole vil ha ett NAV-kontor å forholde seg til og 

sammen kan man legge strategier for oppfølging og bruk av fylkeskommunen og NAV 

sine virkemidler.  

For barnevernstjenester og helsestasjonene og ulike ungdomstiltak i kommunen, vil 

det være tydelig hvem som jobber med målgruppen. Dette kan forenkle samhandling 

og dette kan medføre en mer effektiv dialog med ulike samarbeidsaktører.  

Innføring av en vertskommunemodell vil føre til større fagmiljø og økt kunnskap om 

feltet gjennom felles ledelse, ressursutnyttelse og spesialisering av ansattes 

kompetanse. Videreføring av dagens modell vil mest sannsynlig føre til større ulikhet 

mellom kontorene. Det er grunn til å forvente at de mindre kontorene, over tid, ikke 

kan bygge den samme spisskompetanse, som igjen vil gi dårligere brukeroppfølging.  

Mulige effekter på oppfølging av personer med fremmedspråklig 

bakgrunn 

Kunnskap om språkferdigheter er avgjørende for å bistå fremmedspråklige 

arbeidstakere. Ved å ha en funksjon/team som arbeider med kvalifisering av 

flyktninger etter introduksjonsopplæringen, vil organisasjonen tilføres ny og styrket 

kompetanse. Kompetansehevende tiltak kan rettes mot de veiledere som jobber med 

målgruppen. Samhandlingen med kommunenes introduksjonstjeneste kan 

systematiseres bedre og startes opp tidlig. Erfaringer fra prosjekt i en kommune kan 

raskt deles med de andre kommunene. For denne målgruppen er det av stor betydning 

at NAV-kontoret har markedskunnskap om hvilke bedrifter som har arbeidsoppgaver 

som ikke krever gode norskkunnskaper.  

På samme måte som for ungdomsgruppen, forventes en vertskommunemodell å føre 

til større fagmiljø og økt kunnskap innenfor feltet. En videreføring av dagens 

organisering på området vil gjøre det mere krevende å bygge kompetanse innenfor 

dette feltet.  
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Mulige effekter på etablering av felles brukerkurs og kommunale 

lavterskeltilbud 

En større enhet kan egenprodusere jobbverksteder for arbeidssøkere. Den kan også 

etablere egne tiltak for å møte kravene om aktivitetsplikt. I regionen har man i dag 

ulike kommunale sysselsettingstiltak. Prosjektgruppa ser at tiltakene kan utfylle 

hverandre på en god måte. Dette er de første stegene i arbeidstrappa, det er viktig for 

mange at dette steget er tilpasset slik at den videre veien til ordinært arbeid fører 

fram. 

Mulige effekter på ansattes kompetanse 

Ansattes kompetanse bør utvikles og styrkes. Gjennom kompetanseutvikling skapes 

attraktive arbeidsmiljø med høy trivsel og lavt sykefravær, som igjen gir bedre 

tjenester.  

Et større NAV-kontor forventes å gi tyngre kompetansemiljø med utvikling av bedre 

brukertjenester. Dette gjelder også innenfor det kommunale virkeområdet med sosiale 

tjenester med stor grad av skjønnsutøvelse.  

Ansatte med generalistkompetanse som sjelden utfører samme oppgaver, gir lavere 

effektivitet og kan i noen tilfeller føre til frustrasjon. Større NAV-kontor gir derfor 

bedre muligheter for medarbeidere til å utvikle sine ferdigheter innenfor arbeidsgivers 

behov og kontroll. 

Fremtidens NAV-kontor vil være i kontinuerlig endring på grunn av eksterne og interne 

drivere. Mindre enheter vil kunne oppleve store utfordringer med å følge med på disse 

endringene, noe som kan føre til uforholdsmessig tidsbruk på å sette seg inn i f.eks. 

nye dataløsninger.    

Ved å arbeide i team med en målgruppe vil man også opparbeide økt kunnskap om 

målgruppen. Eksempelvis vil ungdomsteamet utvikle kunnskap om utdannings-

systemer og karriereveiledning, mens fremmedspråkligteamet vil utvikle inkluderings-

kompetanse for sin målgruppe. Kompetanse fører igjen til trivsel og robuste 

fagmiljøer.  

Mulige effekter på ledelse og styring 

Etter dagens modell har de 5 NAV-lederne samme ledelse og rapporteringsansvar til 

statlig og kommunal partner. Kravet til rapportering er stort og tidkrevende. En 

videreføring av dagens organisering synes svært uhensiktsmessig med tanke på 

tidsbruk.  

I dag er det 7 stillinger som blir brukt til ledelse av NAV-kontorene. I de mindre 

kontorene brukes mye av lederressursen til saksbehandling samtidig som det 

forventes deltakelse i mange kommunale sammenhenger. Det er grunnlag for å tro at 

en vertskommunemodell kan redusere dette behovet. Reduksjon innenfor 

ledelsesområdet vil også frigjøre mer tid til brukeroppfølging.  

Det kan argumenteres for at en vertskommunemodell vil gi kommunene mindre 

innflytelse over eget NAV-kontor og NAV-leder. På den annen side er NAV-lederne i 

liten grad involvert i kommunale ledergrupper. En ny organisering kan derfor bidra til 

et tydeligere NAV i alle kommuner som kan bidra med opplysninger og forslag til 

mulige tiltak på velferdsområdet.  

Hovedutfordringen ved dagens organisering av NAV i Indre Salten er at samarbeidet 

ikke er formalisert. Det betyr at lokal NAV-leder ikke er forpliktet til å bidra til å løse 



 

 

utfordringer. En vertskommunemodell med felles ledelse vil bidra til bedre 

oppgaveløsning.  

Faglig ledelse 

Enhetlig ledelse og styring har stor betydning for driften av NAV-kontorene. Erfaring 

har vist at alle kontorene har hatt driftsutfordringer. Som regel kan disse utfordringene 

løses gjennom samarbeid, men det foreligger ingen garanti for at så skjer. På det 

kommunale virkeområdet finnes ingen mulighet for samarbeid eller felles 

oppgaveløsning med dagens organisering. En vertskommunemodell er den eneste 

løsningen, jfr tilbakemeldinger fra Fylkesmannens sosialavdeling, som kan legge til 

rette for felles oppgaveløsning på det kommunale område.   

Kontorene har også hatt betydelige rekrutteringsutfordringer som det er grunn til å tro 

vil forsterke seg i tiden som kommer. Rekruttering av kompetent arbeidskraft vil kreve 

attraktive fagmiljø med høy faglig kompetanse.  

 

5.3 Innhold, oppgaveløsning. 

Hvordan arbeidet i praksis skal organiseres må arbeides fram etter et eventuelt vedtak 

om alternativ organisering. Ledelsen innfases etter vurdering av § 2.4.2.11 i 

tjenestemannsloven.  

Detaljene knyttet til oppgaver må fastsettes gjennom prosesser sammen med de 

ansatte og tillitsvalgtapperatet. Resultatene av prosessene med kommunene med 

hensyn til hvilke kommunale tjenester som skal ligge i og utenfor NAV kontoret vil ha 

stor betydning.  

Arbeidet med innfasing av ny organisasjon må følge reglement for medbestemmelse i 

både den statlige og kommunale styringslinja.  

Det er også viktig at den nye organisasjonen raskt etablerer et brukerråd for regionen 

og et felles medbestemmelsesutvalg for regionen.  

 

6.0 Kommunalt tjenesteinnhold 

6.1  Minimumsløsningen i NAV 

Siden etableringen av NAV har det vært endringer og tilpasninger fra både kommunal 

og statlig side. De kommunale tjenestene som pr.i dag er kommunale minimums-

tjenester i NAV-kontoret følger av NAV-lovens § 13 og Lov om sosiale tjenester i NAV.  

Dette omfatter: 

• Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning – STL § 17 

• Økonomisk stønad til livsopphold – STL § 18 og 19 

• Aktivitetsplikt – STL § 20 

• Kvalifiseringsprogram – STL § 29 m.fl. 

• Midlertidig botilbud – STL § 27 

• Individuell plan – STL § 28 
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Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen har ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende 

virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av 

forvaltningen og frivillige organisasjoner samt boliger til vanskeligstilte. 

6.2 Tilleggstjenester lagt til NAV kontor i regionen. 

Tabell 5. 

  

Saltdal Beiarn Hamarøy Fauske Sørfold 

Økonomisk stønad og 

rådgivning (§§ 17, 18 og 

19)   x x x x x 

Midlertidig husvære (§ 

27)   x x x x x 

Forvaltning av øk. ytelser   x x x x x 

Kvalifiseringsprogram 

(§29)   x x x x x 

Individuell plan (§ 28)   x x x x x 

Barnevern             x 

Husbanken     x       x 

Bostøtte     x   x   x 

Utbedringstilskudd   x       x 

Parkeringsbevis   x       x 

Ledsagerbevis   x       x 

Avlastning             x 

Støttekontakt           x 

Adopsjon             x 

TT-kort     x       x 

Serveringsbevilgning             

Introduksjonsordningen           x 

Flyktningetjenesten      x 

Rusoppfølging      x 

*Rødt kryss markerer minimumsløsning  

6.3 Drøfting av hvilke tjenester som bør inngå i NAV-

kontoret. 

Siden starten på samarbeidet mellom NAV-kontorene i Indre Salten har 

tjenesteinnholdet vært jevnlig tema.  Det er store variasjoner i kontorene og en 

argumentasjon for minimumsløsning er fokuset på arbeid og aktivitet. 

Brukerundersøkelser tegner dog et bilde av at kontor med mange ulike tjenester, ofte 

oppleves som helhetlig og koordinert. 

Det har vært naturlig at små kommuner la en del tilleggstjenester i NAV-kontoret slik 

at det hadde flere ben å stå på, men sårbarhet og rekruttering til slike stillinger har vist 

seg å være en problemstilling. 

Når prosjektgruppa startet på arbeidet med å se på et tettere samarbeid i Indre Salten 

ble tjenesteinnhold fort tema. Utgangspunktet var at innbyggerne skulle få samme 

tjeneste uavhengig av hvor de bor, større rettsikkerhet og utviske faren for 

rollekonflikt («saksbehandler kontra sambygding»). 

I de senere år har det blitt mer og mer tydelig hva som er NAV sin oppgave. Flere i 

arbeid og aktivitet og færre på stønad. For å få flere i arbeid og aktivitet, er det satt 

stort fokus på at NAV-veilederne må bli flinkere til oppfølging også av arbeidsgivere. 



 

 

Dette er en ny retning for NAV og det er et tidkrevende arbeid som krever mye utetid 

og relasjonsbygging.  

Hvis kontorene har mange ulike tjenester i kontoret, vil det være lettere å prioritere 

tiden på de oppgavene vi kjenner fra før, enn å gjøre nye oppgaver. Nedenfor drøftes 

de mest omfattende tjenestene noen av NAV-kontorene forvalter utenfor 

minimumsløsningen. 

 

Rusoppfølging  

Med rusoppfølgning mener vi her den oppfølgingen som er knyttet til brukers 

avhengighet av rus. Det være seg LAR-oppfølging, samtaler og behandling knyttet til 

rusutfordringen, henvisning til behandlingsinstitusjoner og oppfølging i 

behandlingsinstitusjoner, samt vurderinger knyttet til innleggelse med tvang. Tvang 

kan vurderes for gravide rusmiddelbrukere eller rusmisbrukere som ikke tar imot 

frivillig behandling der det er fare for at liv går tapt. 

Rusoppfølging er et område som har utviklet seg mye de siste 10 årene i kommunene. 

Det har hatt økende fokus fra sittende regjeringer og dette har medført nytt lovverk, 

nye veiledere og stortingsmeldinger. Tidligere var det få kommuner som hadde egne 

ruskonsulenter med spesifikke utdanninger knyttet til rus, i dag er dette en 

kompetanse som kommunene har eller etterspør. 

Før NAV-reformen var rusoppfølging en del av kommunens sosialtjeneste. 

Vurderingene knyttet til tvang var hjemlet i Sosialtjenestelovens kapittel 6 og 

oppfølgingen av tjenestemottakeren var ofte delt mellom sosialtjeneste og 

hjemmetjeneste. I forbindelse med innfasing av tjenester i NAV-kontoret ble det særlig 

for de kommunene som var tidlig ute med reformen, vanlig å legge rusoppfølging inn 

som en del av tjenesteinnholdet i NAV-kontoret. 

I 2010 kom ny Lov om sosiale tjenester i NAV. Lovgiver trakk da ut rusoppfølging fra 

sosialtjenesteloven for så å senere i 2012 legge den inn i Lov om helse og 

omsorgstjenester. Fokuset på omsorgsbegrepet i rusoppfølgingen og at NAV skulle 

drive arbeidsoppfølging, gjorde sitt til at trenden etter hvert ble at rusoppfølging ble 

organisert ut av NAV-kontorene. 

På tross av dette har fremdeles NAV-kontoret mye oppfølging av personer med 

rusutfordringer. Det være seg tvungen/frivillig offentlig forvaltning av ytelser, råd og 

veiledning, gjeldsarbeid, ansvarsgrupperepresentant, m.m. Det betyr at kompetanse på 

området må være en vesentlig del av den sammensatte kompetansen i kontoret, men 

at NAV sin oppgave primært er veiledning mot arbeid og aktivitet. 

Det er kun en kommune som har rusoppfølgingen inne i kontoret etter Lov om helse 

og omsorgstjenester. De resterende kommunene har lagt denne oppfølgingen til egne 

enheter hvor det ofte omfatter en rus- og psykiatritjeneste. Det er også disse enhetene 

som ivaretar den gamle Sosialtjenestelovens kapittel 6 – tvangstiltak overfor 

rusmiddelavhengige. Denne typen oppfølging krever en spesialkompetanse om 

samtidige lidelser rus og psykiatri, da det ofte opptrer sammen. 

 

Husbankens bostøtte 

Bostøtte er et av Husbankens virkemidler. Lovendringer og inntektsendringer de siste 

årene har gjort sitt til at flere i dag ikke får innvilget bostøtte. Tre av fem kommuner 

har pr i dag dette tilbudet i kontoret.  

Digitalisering har gjort denne tjenesten adskillig enklere og en ser mindre skriftlige 

søknader. Skriftlige søknader tas imot og registreres av saksbehandler, men selve 
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innvilgelsen gjøres av Husbanken selv. Det trengs ikke spesiell kompetanse for dette 

og tjenesten trenger derfor ikke å inngå som en del av det lokale NAV-tilbudet. 

Videre stilles det ofte vilkår for retten til økonomisk sosialhjelp at en søker har prøvd 

alle sine muligheter, det vil også si søkt bostøtte. Ved å flytte tjenesten ut av kontoret, 

vil ikke denne koordineringen være til stede, men det vil da bli søkers ansvar å 

dokumentere om de har eller ikke har bostøtte. 

Denne ytelsen er ikke av vesentlig betydning for å få folk i arbeid og aktivitet, og er 

derfor utenfor NAV sitt kjerneområde. Det vil ikke være store konsekvenser av å 

organisere tjenesten utenfor NAV-kontoret. 

 

Husbankens startlån og tilskuddsordninger 

Sosialt arbeid er et av grunnelementene i NAV-kontoret, jfr. formålsparagraf i Lov om 

sosiale tjenester i NAV. Målet for det sosiale arbeidet er å bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til sosial- og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får 

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

og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Noen av de som søker startlån er brukere av NAV. Det betyr at brukers økonomi som 

regel allerede er kartlagt og en har et godt grunnlag for å kunne vurdere hvorvidt 

bruker har muligheter for betjening av lån eller ikke. 

Videre er det ikke uvanlig å bruke denne ordningen med å refinansiere opparbeidet 

tilleggsgjeld hvis personen har hatt gjeldsoppfølging etter Sosialtjenestelovens § 17, 

da med tanke på løsninger overfor kreditorer. Det viser seg ofte at skyldner sparer 

penger på en slik løsning og gjør således formålet med Sosialtjenesteloven mer 

sannsynlig. 

Før NAV-reformen var det ikke uvanlig at denne tjenesten lå utenfor sosialtjenesten og 

en ser derfor heller ikke den store utfordringen med at det igjen kan tas ut. 

Virkemidlene er godt beskrevet av Husbanken med klare retningslinjer. En ser det 

derfor ikke som særlig utfordrende å bygge opp nødvendig kompetanse for 

saksbehandlingen, hverken i eller utenfor NAV-kontoret. God forvaltning av 

husbankens virkemidler krever også boligbeskikkelse og noe bygningskyndighet. Dette 

er en kompetanse som er relativt fraværende i NAV-kontorene i dag. 

 

Ansvar og administrasjon av introduksjonsprogrammet og bosetting og 

oppfølging av flyktninger 

Bosetting av flyktninger er et tidkrevende arbeid hvor selve etableringsfasen krever 

mye av veileder som skal følge opp. Dette flytter en del av fokuset fra 

formålsparagrafen i NAV-loven, som er å få folk over i arbeid og aktivitet.  Det er kun 

Sørfold kommune som har dette ansvaret liggende til NAV-kontoret.  

Samtidig skal innvilgelse av vedtak etter Lov i sosiale tjenester gjøres av NAV-kontoret 

og dette kan ikke delegeres videre til andre kommunale tjenester etter dette 

regelverket. Det er kun NAV-ansatte som kan gjøre vedtak etter Lov om sosiale 

tjenester i NAV. Dette er løst ulikt av kontorene, men da etter andre lovhjemler. 

Det er en målsetting at flyktninger skal over i arbeid og aktivitet så tidlig som mulig og 

da er det formålstjenlig at det etableres en kontakt med flyktningene etter ankomst 

slik at muligheter og kvalifikasjoner kartlegges og at evt. introprogram og arbeid får 

rett og tidlig nok fokus. 



 

 

Flyktningarbeidet er regulert av særloven Lov om introduksjon. Det er egne 

datasystemer og ordninger for forvaltningen av tjenestene og rettighetene for denne 

gruppen.  

Introduksjonsprogrammet er 2-årig. Mange av deltakerne er da ikke godt nok 

kvalifisert for videre arbeid og de må registrere seg som arbeidssøkere ved NAV. De får 

deretter sitt bistandsbehov vurdert og det er nærliggende og tro at de har behov for en 

god del bistand for å komme seg ut i arbeid. Kultur er også en faktor som gjør denne 

jobben tidkrevende og omfattende, og det krever en god del kulturkompetanse for å få 

flere av arbeidssøkerne i jobb. 

En kan med letthet argumentere for hvorfor introduksjonsordningen kan være en del 

av NAV-kontorets oppgaver, men det er et omfattende arbeid som fordrer at de får  

koordineringshjelp for å håndtere ulike tjenester samtidig. Det betyr at fokuset ofte 

dreier seg til andre ting enn arbeid og aktivitet. 

Samarbeidsavtaler mellom kommunene er viktig for å få på plass et formalisert arbeid 

med hovedfokus på de ulike tjenestene sitt hovedfokus. Alle kontor i Indre Salten har 

egne flyktningekontakter, og arbeidet med integrering av flyktninger er derfor et 

prioritert arbeidsfelt. 

 

Gjeldrådgivning 

Gjeldsrådgivning etter § 17 er en del av minimumsløsningen i alle kontor. Noen 

veiledere er kun dedikert til denne oppgaven, mens andre har dette i tillegg til andre 

oppgaver i loven.  

Dette området krever spesialkompetanse og arbeidet er tidkrevende og innbefatter 

samarbeid med kreditorer, namsmenn og andre. En ser det som nødvendig med 

juridisk kompetanse på dette området, noe kun NAV Fauske har pr.i dag. 

Som den eneste tjenesten i Sosialtjenesteloven, kan denne tjenesten utføres av andre 

(evt. leie av tjenesten) fordi den kan kreve spesialkompetanse. 

Det er etablert gjeldsnettverk i regionen, men det gis tilbakemelding om at de som 

sitter med disse oppgavene syns den er kompleks og vanskelig. Det har i mange år 

vært diskutert mulighet for å etablere en gjeldsrådgivningstjeneste i Indre Salten og 

arbeidsgruppen for dette startet i oktober 2017. Det er en felles målsetting at en slik 

tjeneste etableres og er klar for behandling i kommunestyrene 2018/2019 uavhengig 

av hvor dette prosjektet føres. 

7. 0 Samarbeid med andre – internt i NAV, andre 

kommunale tjenester og eksterne samarbeidsparter 

 

7.1 Bakgrunn og innspill 

De lokale NAV-kontorene har et bredt spekter av tjenester, rettet spesielt mot 

arbeidsoppfølging. Vi er derfor avhengig av samarbeid med andre – både internt og 

eksternt. Noen samarbeidsrelasjoner er vi mer avhengig av enn andre, men koordinerte 

tjenester er viktig for å få til best mulig løsning for bruker. Over tid kan det være 

endringer, men jevnt over er det mye samarbeid på tvers av enheter. 
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Viktige samarbeidspartnere er; 

• Arbeidsgivere 

Arbeidsgiverne er avgjørende for å få mennesker (tilbake) i jobb eller i aktivitet. 

Dette gjelder stort sett hele brukerporteføljen til NAV. Det å arbeide ut mot 

arbeidsgivere har ofte vært en nedprioritert del av arbeidsoppgavene i 

etableringsfasen av NAV, men er i dag en prioritert oppgave. En dreining av 

oppgavespennet hos NAV lokalt, har bidratt til at kontorene i større grad har 

anledning til å drive oppfølging også av arbeidsgivere. 

• Leger/sykemeldere 

Leger og sykemeldere er avgjørende i forhold til flere av brukergruppene, mest 

i forhold til sykefraværsarbeid og personer med nedsatt arbeidsevne (AAP). Men 

også innen rus og ungdom vil samarbeidet ha stor betydning. 

• Nordland fylkeskommune 

Videregående skoler, Oppfølgingstjenesten (OT) og Karrieresenteret – har stor 

betydning i arbeidet med brukergruppene ungdom, arbeidssøkere og personer 

med nedsatt arbeidsevne samt i forhold til fremmedspråklige/bosatte 

flyktninger.  

• Tiltaksleverandørene  

Tiltaksleverandørene leverer tjenester som er av stor betydning for tilpasning 

av tiltaksinnhold og oppfølging av mange av brukergruppene. Her er det også 

nært samarbeid mellom NAV-kontor, NAV tiltak og tiltaksleverandørene. 

Tiltaksleverandører velges ut via offentlig anbud som er NAV tiltak sitt ansvar.  

• Kommunale tjenester  

Rus og psykiatri, tildelingsenhet bolig for vanskeligstilte, barnevern og 

flyktningetjeneste er viktige samarbeidspartnere.  Gode samarbeidsrelasjoner, 

samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler vil ha stor betydning. 

 

• Egne NAV-enheter som. f.eks Ytelseslinja, Arbeidsrådgivningskontoret, 

Arbeidslivssenteret, m.m  

Særlig i forhold til Arbeidslivssenteret ligger det et potensiale for mer målrettet 

samhandling mot lokale arbeidsgivere bl.a. med et felles markedsteam i Indre 

Salten. 

7.2 Muligheter og antatte effekter 

  

Et flertall av ansatte ga på prosessdag tydelig utrykk for at de ønsker å spesialisere seg 

innenfor sitt fagfelt, og det er da naturlig å tenke teamorganisering som 

arbeidsmetode. Ansatte ønsker seg bort fra generalistmodellen, da dette er 

tidkrevende mht. oppdatert kompetanse samt gjennomføring av prosesser. 

Tjenestepakkene og NAV’s tydeliggjøring av oppgaver, er også med på å styre ansatte 

mer inn på arbeidsoppfølging. 

Samhandling om de statlige virkemidlene (tiltak) er allerede strukturert i regionen med 

felles tiltaksorganisering og controller. Med tettere samarbeid vil en i enda større grad 

kunne utnytte de virkemidler som stilles til disposisjon ut fra brukernes behov og 

mindre ut fra brukers bostedskommune – samtidig som en kan være aktiv i å 



 

 

skreddersy tiltak hvor f.eks. reisevei blir en utfordring. Da kan en se på mulighetene 

for en digitalisering av tiltak.  

Felles samarbeid opp mot videregående skole, Oppfølgingstjeneste (OT) og 

Karrieresenter vil også kunne få betydelig effekt spesielt, i forhold til ungdomsgruppa. 

I dag er det varierende samarbeid opp mot skolene, hvor f.eks. Hamarøy har NAV i 

videregående skole. OT-tjenesten i Indre Salten har Saltdal, Fauske, Sørfold og Beiarn 

som sitt nedslagsfelt, mens Hamarøy samarbeider med OT-tjenesten i Nord-Salten. Å 

jobbe med ungdommer krever tid og ressurser, og relasjonsbygging er en viktig faktor 

for å komme i posisjon for å få til endring. På en fagsamling høsten 2017 hvor 

arbeidsmetodikk fra NAV Stord ble presentert, ble følgende formulering nevnt: «du må 

like å jobbe med ungdommer!». En ser for seg et ungdomsteam som kan jobbe på 

tvers av kommunene og komme tidlig inn med tett og koordinert oppfølging.   

Samhandling med leger/sykemeldere skjer i dag forskjellig i de fem kommunene – 

både ut fra størrelse og antall leger. Mange brukere har leger i annen kommune enn 

sin bostedskommune, men stort sett innen regionen.  Ny organisering vil kunne gi 

grunnlag for felles forståelse av NAV sin rolle både som forvaltningsorgan og i 

oppfølgingsarbeidet, samtidig som virksomhetsorganisering vil styrke arbeidsfokuset 

også i relasjon til leger/sykmeldere.  

Også sykefraværsoppfølgingen i kontorene er ulikt organisert. I de minste kontorene 

ligger hele dette ansvaret på en veileder, mens de større kontorene organiserer 

arbeidet ut fra eks. fødselsdato- eller virksomhetsfordeling. Gjentatte 

bedriftsundersøkelser viser bedriftene primært ønsker å ha noen få veiledere og 

forholde seg til og det er naturlig å organisere seg med virksomhetsansvar og - team. 

Å ha gode relasjoner til bedrifter er avgjørende i arbeidet, og det er viktig at en raskt 

kommer i kontakt med rett person til rett tid. 

Kommunene er ulikt organisert vedr. fremmedspråklige/bosatte flyktninger. Sørfold 

har flyktningetjenesten i NAV-kontoret mens de andre kommunene har opprettet 

samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer. Mål- og disponeringsbrevet til NAV har 

gjentatte år vært tydelig på at dette skal være ett av våre fokusområder.  

Flyktningarbeid krever koordinert bistand fra mange tjenester. Det er også ulikt 

hvordan kommunene har organisert voksenopplæringen og om flyktningene har tilbud 

om grunnskoleopplæring i sin hjemkommune. Det er viktig med tett samarbeid med 

programrådgiver tidlig i introduksjonsprogrammene slik at brukerne kan komme seg 

videre i utdanning eller arbeid så tidlig som mulig. Også her vil det være naturlig å 

jobbe teambasert slik at en har grundig og god kjennskap til arbeidet med flyktninger. 

Samhandling med andre kommunale tjenester varierer.  Det er i mindre kommuner et 

svært tett samarbeid da de kommunale tjenestene gjerne er organisert under samme 

tak, mens det i større kommuner gjerne er spredte innbyggertjenester noe som gjør 

samhandling mer tidkrevende og må planlegges bedre. Dette er fullt mulig å få til med 

gode samarbeidsavtaler og rutiner.  

Når det gjelder bolig for vanskeligstilte styres dette ut fra Sosialtjenestelovens § 15: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

Dette er organisert noe ulikt fra kommune til kommune. Men NAV-kontoret er i alle 

kommuner delaktige i arbeidet på ulik måte, som f.eks. i boligfordelingsgrupper hvor 

tildeling skjer ut fra visse kriterier hvis det er stor pågang på boliger. 

Det er uklart hvor langt en er kommet i digitaliseringen av den kommunale 

tjenesteproduksjonen. Noen kommuner har allerede tatt i bruk digitale løsninger, og 

det pågår for tiden en pilotering flere steder i landet av digitale søknader om 

økonomisk sosialhjelp (DIGISOS). Erfaringene fra disse forsøkene vil etter hvert rulles 

ut i resten av landet. 
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8.0 Økonomiske konsekvenser 

8.1 Oversikt over nåsituasjonen 

Driftsutgifter 

Lønnsutgifter med sosiale utgifter dekkes av hver av eierne ut fra tildelt ramme eller 

hjemler, unntak leder/ledelse der partene dekker 50/50. Felles kontordrift dekkes ut 

fra kostnadsfordelingsnøkkel basert på årsverk (jfr samarbeidsavtale).  Dersom 

kommunene har kontordriftskostnader som ikke skal deles, bæres kostnaden av 

kommunen selv.  

Utgifter til oppgradering og vedlikehold av IT-systemer dekkes fullt ut av hver av 

partene for sine system. Utgifter til kurs/opplæring dekkes i sin helhet av partene, det 

vil si at statlige kurs dekkes av stat og kommunale kurs av kommune. Det enkelte 

kontor må selv dekke reiseutgifter. 

Eiendomskostnader samt husleie, strøm og renhold dekkes ut fra fordelingsnøkkel. 

Gjeldende fordelingsnøkler for 2018 (gjelder kostnader der Nav arbeid og ytelse ikke 

skal være med) er gitt i tabell 6: 

Tabell 6. 

Enhet Stat Kommune Merknader 

NAV Fauske 52,4 % 47,6 %   

NAV Beiarn 70,1 % 29,9 % 

Inkludert Nav Arbeid og 

ytelse.  

NAV Saltdal 44,2 % 55,8 %   

NAV Hamarøy 53,8 % 46,2 %   

NAV Sørfold 25,9 % 74,1 %   

Eiendomskostnader: 

Samlet eiendomskostnader for NAV Indre Salten er i 2018 på 3,8 mill kr. Det utgjør en 

årlig kostnad på 78 000 kr pr årsverk, ref. tabell 7.  

 

Tabell 7.  

 

 

Statlig tiltaksøkonomi 

Region Indre Salten er allerede organisert som ett tiltaksområde. Tiltak/virkemidler i 

staten tildeles i form av rammebevilgning til NAV Nordland som igjen har delegert 

myndigheten til leder for NAV Fauske på vegne av tjenesteområde Indre Salten.  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunale ytelser  

Med ytelsesøkonomi menes her økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag) og 

Kvalifiseringsstønad som begge er kommunale ytelser. KOSTRA-data for 2017 viser 

følgende: 

Stønadssatser for sosialhjelp 

  
Stønadssats per måned 

for enslig (kr) 

  2017 

1839 Beiarn 5950 

1840 Saltdal 5950 

1841 Fauske - Fuosko 6426 

1845 Sørfold 6550 

1849 Hamarøy - Hábmer 5950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en eventuell sammenslåing av kontor vil det være naturlig å harmonere 

stønadssatsene. De fleste kontor opererer med nasjonale minstesatser. Ulikheter i 

antall sosialhjelpsmottakere kan dels skyldes strukturelle ulikheter, dels ulik praksis og 

dels forskjeller i registrering.  

 

Sosialhjelpsmottakere 

      

  
Sosialhjelpsmottakere 

(antall) 

Folkemengde i 

alt (antall) 

Sosialhjelps-

mottakere % 

  2017 2017 2017 

1839 Beiarn 19 1029 1,80 % 

1840 Saltdal 197 4691 4,20 % 

1841 Fauske - Fuosko 326 9775 3,30 % 

1845 Sørfold 61 1979 3,10 % 

1849 Hamarøy - Hábmer 95 1801 5,30 % 

Langtidsmottakere av sosialhjelp 

      

  Sosialhjelpsmottakere 

med sosialhjelp > 6 

mnd  (antall) 

Folkemengde i 

alt (antall) 

Sosialhjelps-

mottakere % 

  2017 2017 2017 

1839 Beiarn 5 1029 0,50 % 

1840 Saltdal 55 4691 1,20 % 

1841 Fauske - Fuosko 99 9775 1,00 % 

1845 Sørfold 13 1979 0,70 % 

1849 Hamarøy - Hábmer 34 1801 1,90 % 



 

24 

 

8.2 Ny organisering – konsekvenser/effekter 

Personalkostnader: 

De statlige personalressursene fordeles til kontorene ut fra en rammetildeling 

(ressursmodell) som bygger på objektive kriterier vedrørende brukere og enhetens 

beskaffenhet(basistildeling), inklusive fellesressurser og spesielle oppgaver. Innenfor 

den gitte rammen kan enheten selv avgjøre antall stillingshjemler og lønnskostnader 

inkl. sosiale utgifter. 

Kommunene tildeler personalressurser ut fra antall hjemler som er politisk vedtatt og 

ut fra hvilke oppgaver som er lagt til NAV-kontoret. Som tabellen viser i kap 4 er det 

stor ulikhet i tjenestenivået noe som i stor grad forklarer differansene. Det 

argumenteres i kap 7 for at et felles kontor ivaretar en minimumsløsning.  

 

Kommunen som sådan må ivareta de funksjonene som eksisterer pr. i dag, uavhengig 

av en minimumsløsning eller ikke. I den forstand kan det ikke forventes betydelig 

besparelse på ressursbruk. Det må dog kunne forventes en positiv effekt på samordnet 

ressursbruk og ikke minst redusert administrasjon med mindre ledelse. Dette frigjør 

personalets tid til å utøve mer direkte kundekontakt. Dette bør gi betydelig 

effektiviseringsgevinst, selv om det vanskelig kan tallfestes.  

 

Eiendomskostnader 

  Kostnadsdeling 

Dagens samarbeidsavtaler mellom kommunene og NAV stat vil måtte endres dersom 

det blir ny organisering og vertskommuneorganisering.  Samarbeidsavtalen vil da bli 

inngått mellom NAV Nordland og vertskommune. I tillegg vil vertskommuneavtalen 

regulere forholdet mellom kommunene.  

Eiendomskostnader er en betydelig «uønsket» utgift som ikke går direkte til 

tjenesteytelse og bruker. Dette er blitt klart aktualisert de siste årene ved at den 

enkelte kommune må eller har måttet investere betydelig i oppgradering av lokaler for 

å tilfredsstille ansattes sikkerhet.  

En åpenbar gevinst ved en vertskommunemodell er potensiale for reduserte 

eiendomskostnader på sikt, avhengig av hvilken modell man velger. Dersom 

kommunene fortsatt står alene vil til enhver tid økte eiendomskostnader tilfalle den 

enkelte kommune i partnerskapet.  

 

9.0  Oppsummering og anbefaling 

9.1    Oppsummering og anbefaling knyttet til hovedmål og delmål for                            

prosjektet 

Målene for dette arbeidet er beskrevet i kapittel 2.1. 

Hovedmål 

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV 

i Indre Salten.  

Hypotese:  

Det er mulig å få til bedre tjenester og optimal organisering av 

tjenesteleveransen i NAV gjennom samarbeid mellom de fem kommunene ut fra 

rammene gitt i kommuneloven og i NAV-loven. Utredningen skal vise fordeler og 

ulemper med samarbeid gjennom alternativ organisering i regionen.  



 

 

Gjennom kartleggingen og prosessene som er gjennomført har prosjektgruppa 

kommet til en anbefaling om å endre dagens organisering til modell 2B etter § 28 

vertskommuneorganisering beskrevet i kapittel 5. Med minimumsløsning som 

kommunal tjenestemeny i NAV kontoret beskrevet i kapittel 6, og med en økonomisk 

kostnadsfordeling beskrevet i kapittel 8.  

Det er mulighetene en større organisasjon gir til utvikling av gode tjenester til 

tjenestemottaker som ligger til grunn for prosjektgruppas anbefaling.  

Delmål/mål for samarbeidet 

• Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere 

Prosjektgruppa, med støtte fra innspill fra prosessdag med ansatte, mener at felles 

organisasjon gir et bedre grunnlag for enhetlige tjenester for bruker, arbeidsgiver 

og samarbeidspartnere, gjennom felles ledelse og felles organisering i større 

fagmiljø. 

Prosjektgruppa anbefaler at de kommunale tjenestene lagt til NAV kontoret 

understøtter hovedmålsetting jfr. formålsparagraf i lov om sosiale tjenester i arbeid 

og velferdsforvaltningen.
11

 Dette vil bety noen endringer fra dagens organisering 

og følgelig må prosessene i etterkant av dette prosjektet avgjøre hva som blir den 

endelige tjenesteporteføljen til enheten. Prosjektgruppen anbefaler 

minimumsmodellen for tjenesteinnhold.   

• Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattekompetanse, ledelse etc.) 

Kvaliteten på tjenesteproduksjonen antas å kunne heves til ulike målgrupper gjen-

nom teamorganisering. En samlet organisasjon får større fagmiljø på ulike 

områder, og det vil bli rom både for generalister og spesialister i teamene.  

 

Ny organisering gir grunnlag for å legge strategier og i større grad ta rollen som 

samfunnsaktør, og utvikle organisasjonen til det beste for kommunenes 

innbyggere.  

 

• Felles bedriftskultur for ansatte 

En felles bedriftskultur må utvikles over tid. De fem kontorene har i dag flere 

likheter enn ulikheter, da oppgaveløsningen i all hovedsak er den samme. I en ny 

organisasjon må det settes av tid til å bli trygg og kjent med nye kolleger og nye 

ledere. Prosjektgruppa anbefaler at dersom ny organisering vedtas, må det legges 

en plan for aktiviteter og samhandlingsarenaer. 

  

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, 

kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse ) 

Reduksjon av sårbarhet er et moment som både ledere og ansatte har løftet fram 

som et viktig argument for å etablere et vertskommunesamarbeid. Større fagmiljø 

med høyere kompetanse til å bistå bruker krever en organisasjon av en viss 

størrelse med volum på oppgavene. Større fagmiljø vil også redusere 

                                                

11 .§ 1. Lovens formål (1)  

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og 
bo selvstendig, (2) og fremme overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. (4) 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  

 

https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_1
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_2
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_3
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_4
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personellmessig sårbarhet ved planlagt og ikke planlagt fravær. Prosjektgruppa 

anbefaler derfor etablering av fagteam. 

  

• Økt måloppnåelse for NAV sin overordnede målsetting (flere i arbeid og aktivitet og 

færre på passive ytelser) 

 

Prosjektgruppas mener det er nødvendig å styrke fagmiljøene i NAV og dialogen 

med arbeidsgivere. En vertskommunemodell har større potensial enn dagens 

organisering for og flere brukere i arbeid og aktivitet.   

 

• Frigjøring av ressurser som kan rettes mot brukere gjennom bedre 

ressursutnyttelse  

Gjennom endringer i ledelsesstruktur, faglig spesialisering og digitale løsninger 

kan frigitte ressurser brukes til styrket oppfølging av de brukerne som trenger det 

mest. På sikt vil kontorkostnadene til organisasjonen kunne reduseres, det gir et 

rom for ytterligere styrket bemanning.   

 

Gjennom endret åpningstid i mottakene vil det også være mulig å rette mer 

ressurser mot prioriterte målgrupper som ungdom, fremmedspråklige og 

sosialhjelpsmottakere. 

 

Nærhet til brukerne vil kunne oppleves forskjellig. Mange vil ønske å ha NAV 

tilgjengelig digitalt, mens noen har behov for personlig kontakt.  Gjennom 

digitalisering og endret åpningstid i mottakene vil det være mulig å følge tettere 

opp prioriterte målgrupper.  

 

• Bedre utnyttelse og videreutvikling av tilgjengelige virkemidler /tiltak 

(stat/kommune)  

Prosjektgruppa mener at et mer myndig NAV kontor med økte kunnskaper og 

ressurser vil kunne målrette tiltakene bedre mot brukernes behov.  

 

• Økonomi 

Selv om økonomisk besparelse ikke er et uttrykt hovedmål med prosjektet er det 

viktig å vurdere en eventuell effekt som en ny organisering kan gi. Driftsøkonomisk 

har vi pekt på stordriftsfordeler, særlig ved muligheten for reduserte 

eiendomskostnader. Videre bør samordning frigjøre ressurser som tidligere er 

brukt til administrasjon til heller å bruke tid på direkte tjenesteyting. Det bør 

likevel ikke budsjetteres med redusert bemanning alene med henvisning til 

vertskommunesamarbeid, siden oppgaveporteføljen vil være upåvirket.   

Selv om ny organisering kan medføre potensiale for reduserte driftskostnader vil 

prosjektgruppa understreke at den viktigste effekten av at økt samarbeid er de 

strukturelle effektene, som igjen bør kunne øke den økonomiske effektiviteten. På 

sikt vil et kvalitativt styrket kontor øke måloppnåelsen og evnen til å løse 

samfunnsoppdraget som er å få flere i arbeid færre på ytelser. Dette er helt 

åpenbart positivt for kommunale budsjetter og prosjektgruppa mener derfor at 

vertskommunesamarbeid også er å anbefale av økonomiske argumenter.   

 

Referanser 

1. Notat datert 06.12. 2016 

2. Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet 

3. Stortingsmelding Digital Agenda 2016 

4. Omverdensanalyse NAV frem mot 2030 

5. Indeks Nordland 2018 



 

 

6. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/ 

7. SINTEF-rapport A26778 ; https://www.sintef.no/prosjekter/aap-ytelse 

8. http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-

flyktninger-i-norske-kommuner 

9. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport 

10. NAV Nordlands bedriftsundersøkelse mai 2018 

11. .§ 1. Lovens formål (1)  

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 

trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, (2) og fremme 

overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud. (4) 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 
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Sak nr.   Dato 
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072/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Endring av selskapsavtale for Iris Salten IKS - Kommunal godkjenning 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 stemmer (2AP, 1FL, 1R). 
 
FOR- 062/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 



Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet. 
 

 
Vedlegg: 
02.10.2019 Selskapsavtale Iris Salten IKS forslag 2019 1422267 
 
Sammendrag: 
Arbeidet med å endre Iris Salten sin selskapsavtale startet opp høsten 2017. Utgangspunktet for saken 
var ønske om  
 

· endring av selskapets låneramme 
· endring som gjør det fortsatt mulig å betale utbytter fra kommersiell drift til eierne.  

 
Økning i låneramme er allerede godkjent av kommunene. Forholdt til utbytte har vært gjennom en 
nærmere vurdering før denne behandling 
 
Styret behandler denne saken og innstiller til vedtak for representantskapets møte. Etter 
representantskapets behandling går saken til eierkommunene for godkjenning av endring i 
selskapsavtalen. Denne endringen må godkjennes i alle kommunestyrer før den er gjeldende. 
 
 
Saksopplysninger: 
Av Iris Salten IKS sine vedtekter går det frem at selskapet er et non-profitt selskap, og følgelig ikke skal 
betale utbytte. Denne setningen i selskapsavtalen er ikke forenlig med den utbyttepolitikken man 
ønsker for selskapet. § 2 Selskapsform og ansvarsforhold ønskes derfor endret fra: 
 

Iris Salten IKS er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS-loven) 

 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet. 

 
Til: 

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ. 

 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 



virksomhet. 
 
 
Saken 
 
Revisor har i egen sak tatt opp med styret at det er problematisk, og ikke i henhold til gjeldende 
regelverk at utbytte fra datterselskapene betales direkte fra de kommersielle selskapene og til eierne av 
morselskapet. Det korrekte er at utbytte betales ut til morselskapet som så igjen gir utbytte til eierne. 
 
Iris Salten IKS ønsker å gi utbytte til eierne, da hensikten med den kommersielle satsningen i selskapet er 
økonomisk betinget både for selskapene og for eierne. 
 
I Iris Salten IKS sin selskapsavtale står det i § 2 at Iris Salten IKS er et nonprofitt interkommunalt selskap. 
I sin tid ble «nonprofitt» spesifisert for å tydeliggjøre at de gebyrinntektene Iris Salten har ikke kan gi 
grunnlag for utbytte i selskapet. 
 
Etter gode innspill fra eierne er det gjort en juridisk vurdering av å ta ut nonprofitt fra selskapsavtalen. 
Følgende spørsmål er stilt: 
 

a. Kan kommune stille garanti til et IKS som ikke lenger har nonprofitt som formål? 
b. Kan kommunen fortsatt tildele innsamling av avfall til Iris Salten som egenregi når Iris- Salten IKS 

ikke lenger er et nonprofitt-selskap. 

Deloitte har i sin juridiske vurdering konklurt med følgende: 
 

1. Eierkommunene kan fortsatt stille garantier til Iris Salten IKS som om «non-profitt» -beskrivelsen 
tas vekk fra selskapsavtalen. Det avgjørende for adgangen til å stille garantier er om 
rettssubjektet utøver «næringsvirksomhet». Det sentrale i denne vurderingen er den type 
virksomhet som drives, og ikke hvordan selskapet betegnes i selskapsavtalen. 

 
2. Hvorvidt Iris Salten IKS betegnes som et «Non-profit» -selskap har ikke betydning for adgangen til 

kommunen om å tildele kontrakter iht. unntaket om utvidet egenregi. 

 
3. Iris-Salten konsernet må forholde seg til statsstøtteregelverket ettersom det utøves både 

kommersiell (økonomisk) og offentlig (ikke-økonomisk) aktivitet. 

 
4. For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen følge 

markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-politikk. 

 
Markedsinvestorprinsippet innebærer at det foretas en analyse av om investeringer 
foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Dersom det 
offentlige har tilført midler til en virksomhet på vilkår som ikke ville vært akseptable for en 
privat investor som handler under normale markedsøkonomiske vilkår, vil det være tale 
om støtte. 

 
 
Konklusjon 



 
Notatet fra Deloitte konkluderer med at å ta ut «nonprofitt» fra Iris Salten IKS sin selskapsavtale ikke har 
noen betydning for egenregitildelingen til Iris Salten eller kommunenes garantistillelse for selskapets 
lån.  
 
Notat bekrefter at Iris Salten IKS må forholde seg til 80/ 20 regelverket for tildelt egenregi fra 
kommunene. Dette gjelder også for Iris Service.  
 
De garantiene som kommunene gir for låneopptak i Iris Salten kan ikke være for å dekke investeringer 
av kommersiell karakter. Investeringer som i all hovedsak er av kommersiell art må tas av 
datterselskapene og finansieres av disse.  
 
For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen følge 
markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-politikk.  
 
Selskapsavtalens punkt 2 forslås derfor gitt følgende ordlyd: 
 

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Selskapsavtale for Iris Salten I KS

organisasjonsnummer 967 518 190

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.

§ 1 Navn og deltakere.

Selskapet navn er Iris Salten iks.

Selskapets devise er”Folkestyrte tjenester i Salten”.

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og
Sørfold.

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper,
(IKS loven). Selskapet er tildelt kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en
egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller
vilkårene for å være offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets
virksomhet.

§ 3. Hovedkontor.

Selskapets forretningskontor er i Bodø.

§ 4. Formål.
Formålet med selskapet er:

•Utføre offentlige tjenester for sine eiere.

Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten
gjelder etter tilrådning fra representantskapet.
Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-
avtalen.
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.



Kapittel 2. Organisasjon.

§ 5. Representantskapet.

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall
varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige
medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine
representantskapsmedlemmer i valgperioden.
Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

Beiarn 1 Gildeskål 1 Saltdal 2

Bodø 9 Hamarøy 1 Steigen 1

Fauske 3 Meløy 2 Sørfold 1

§ 6. Styret.

Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3
varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel
slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant
de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.

§ 7 Selskapet representasjon.

Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.

Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

Kapittel 3. Representantskapet.

§ 8. Representantskapets myndighet.

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets
øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter
lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 9. Innkalling til møte i representantskapet.

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.



Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen
av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned.
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de
saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets
eierorgan.

§ 10. Saksbehandling i representantskapet.

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven
§ 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

• Skriftlig årsmelding fra styret.

• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.

• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.

• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen

• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.

• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.

• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.

• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.

• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til
leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen kreverdet.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra
styret til gebyrregulativ

• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.

Dessuten skal representantskapet behandle:

• Fullmakter til styret

• Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.

• Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier

• Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.

• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.

• Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller
lovgivning ellers.



Kapittel 4. Styret.

§ 11. Styrets myndighet.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av
selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet,
og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse avvirksomheten. Styret tilsetter og
avsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere
lederen i representantskapet om slike saker.

§ 12. Innkalling til møte i styret.

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller
direktøren ber om det. Administrerende direktør skal være med på styrets møter som sekretær.
Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.

§ 13. Saksbehandling i styret.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig
flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5
pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.

Kapittel 5. Daglig ledelse.

§ 14. Daglig ledelse.

Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.

Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.



Kapittel 6. Økonomiforvaltning.

§ 15. Opptak av lån.

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme
for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 mill kroner.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall
innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 16 Regnskap og revisjon.

Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme
budsjett- og regnskapsår som kommunene

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 17 Etablering av fond.

Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som ligger innenfor selskapet formål.
Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

Kapittel 7. Kommunal renovasjon

§ 18 Tvungen renovasjon.

Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i Salten. Iris- Salten iks utfører denne
oppgaven på veiende av sine eiere.

§ 19. Renovasjonsforskrifter.

Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt behov.
Dersom det forslag til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å
forelegge sine forskrifter for Iris sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.

§ 20 Renovasjonsgebyret.

Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet. Renovasjonsgebyret er likt i alle
eierkommunene. Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet. Renovasjonsgebyret i de
enkelte kommunene blir godkjentav medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34. Kommunene
er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret. Iris- Salten gjør dette på vegne av kommunene.



Kapittel 8. Øvrige bestemmelser.

§ 21 Utvidelse.

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer av selskapsavtalen krever
minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.

§ 22 Uttreden.

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på
årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.

§ 23 Oppløsning.

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette.
Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner
skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det
året selskapet blir oppløst.

§ 24 Endringer i selskapsavtalen.

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen.

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i
tvistemålsloven.

Kapittel 9. Ikrafttreden.

§ 26 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene.

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:
Opprinnelig Endring vedtatt

Beiarn kommune i møte 11.feb 09, under sak 4/09. 15. mars 17, sak 8117 1611041

Bodø kommune i møte 12.feb 09, under sak 09/21. 9. februar 17, sak 17/8
Fauske kommune i møte 9.des 08, under sak 195/08. 9. februar 17, sak 17/11
Gildeskål kommune i møte 27.nov 08, under sak 77/08 15. desember 16, sak 16/69
Hamarøy kommune i møte 12.feb 09, under sak 11/09. 15. desember 16, sak 86/16
Meløy kommune i møte 11.des 08, under sak 129/08. 15. desember 16, sak 107/16
Saltdal kommune i møte 10.des 08, under sak 92/08. 14. desember 16, sak 140/16
Steigen kommune i møte 25.feb 09, under sak 3/09. 20. januar 17, sak 17/8
Sørfold kommune i møte 16.des 08, under sak1313/08. 15. desember 16, sak 123/2016
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Ferdigstillelse av Lagerveien på Søbbesva 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunstyret: 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien på 
Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys langs vege. Vedtakes 
finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien på 
Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys langs vege. Vedtakes 
finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 055/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunstyret: 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien på 
Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys langs vege. Vedtakes 
finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Vedlegg: 
26.08.2019 Oversikt Lagerveien 1418897 

26.08.2019 Snitt trase 1 Lagerveien 1418898 
 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre satte i budsjett 2019 av kr. 4 mill. til å opparbeide Lagerveien på Søbbesva.  
 
Pr. august 2019 var det medgått kr. 5,5 mill. til prosjektet. Overskridelsen skyldes at det var nødvendig å 
få anlagt forbelastning på hele vegarealet for å spare tid for videre oppbygging av vegen. 
 



Alternativ 1: 
 
For å ferdigstille Lagerveien inkl. snuhammer med grusdekke uten asfalt og gatelys ut fra priser fra 
tidligere entreprenør kan det settes opp følgende kostnadsoverslag: 
 
Overskridelse fase 1:                                                                      kr. 1.476.000,- 
Plan/ utviklings prosjekteringskostnader:                                        kr.    250.000,- 
Rigging og drift av rigg:                                                            kr.    510.000,- 
Graving av grøfter:                                                                      kr.      17.250,- 
Transport av løsmasser:                                                             kr.    103.500,- 
Geosyntet til armering:                                                            kr.      55.250,- 
Utlegging av bærelag:                                                                      kr.    283.250,- 
Utlegging av grusdekke:                                                            kr.    233.800,- 
Utskifting masser og isolering VA Bergverksveien:                              kr.    300.000,- 
Utvidelse av østre veg mot Industriveien:                                        kr.    300.000,- 
 
Sum:                                                                                           kr. 3.529.050,- 
 
20 % uforutsett:                                                                       kr.    705.810,- 
10 % prosjektering og byggeledelse:                                                  kr.    352.905,- 
 
Sum                                                                                           kr. 4.587.765,- 
 
 
Forbelastning i fase 1 må ligge i minimum 6 måneder før resterende arbeider kan utføres, og gjelder 
uansett alternativ som velges. 
 
 
Alternativ 2:  
 
Ferdigstillelse av Lagerveien med smal vegbredde på trase 1 og med asfalt og gatelys: 
 
Ferdigstillelse som ovenfor:                                                  kr. 4.587.765,- 
Asfaltering, 3650 m2 a kr. 400,-                                                  kr. 1.460.000,- 
Gatelys, 10 stk:                                                                       kr.    600.000,- 
 
Sum:                                                                                          kr. 6.647.765,- 
 
 
Alternativ 3: 
 
Ferdigstillelse av Lagerveien i full vegbredde og med asfalt og gatelys: 
 
Som ovenfor:                                                                                kr. 6.647.765,- 
Utvidelse grusdekke: 150 m * 0,2 m * 3 m * 350,-                    kr.      31.500,- 
Asfaltering: 150 m * 3 m a kr. 400,-                                        kr.    180.000,- 
 
Sum:                                                                                          kr. 6.859.265,- 
 
Finansiering: 
 
Ferdigstillelse av Lagerveien vil være særdeles viktig for å åpne for flere industrietableringer.  



Det er interessenter som har ytret stor interesse for etablering, og denne vegen er derfor et viktig ledd i 
å kunne utnytte, og få tilgang til, flere tomter i området. 
Ferdigstillelse av Lagerveien for totalt kr. 4,6 mill. iht. alternativ 1 eller kr. 6,7 mill. iht alternativ 2 eller 
6,9 mill. iht. alternativ 3 finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter i området.  
Det er flere mulige varianter for å ferdigstille denne vegen: 
 

· Alternativ 1: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 4,6 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien 
på Søbbesva med grusdekke uten asfalt og gatelys. Vedtaket finansieres ved låneopptak. 

· Alternativ 2: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,7 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien 
på Søbbesva med asfalt som toppdekke og gatelys langs veien. Vedtaket finansieres med 
låneopptak. 

· Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien 
på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys langs vege. Vedtakes 
finansieres med låneopptak. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 Arkiv sakID.: 17/487 Saksbehandler: Inger-Lise Busch Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
021/19 Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019 
074/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Endring av SFO satser i Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 25.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges 
fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 

Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på mulighetene for å 



øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges 
fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på mulighetene for å 
øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 021/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 



01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges 
fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 

Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på mulighetene for å 
øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
 
Vedlegg: 
11.10.2019 Sulitjelma skole - Høringsuttalelse 1423406 

11.10.2019 Finneid skole - Høringsuttalelse 1423403 

11.10.2019 Fagforbundet Fauske - Høringsuttalelse 1423398 

07.10.2019 FAU Valnesfjord skole - Høringsuttalelse 1422618 

04.10.2019 FAU Vestmyra skole - Høringsuttalelse 1422557 

04.10.2019 Høringsuttalelse SFO-satser fra Finneid FAU 1422556 

04.10.2019 FAU Valnesfjord barnehage - Høringsuttalelse 1422454 

03.09.2019 Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 1419580 

13.10.2019 alle svar spørreundersøkelse foresatte 1423486 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har i dag 2 ulike betalingssatser for SFO plass, samt at det er egne betalingssatser for 
benyttelse av sommer SFO.  
Tilbakemeldinger fra foresatte og SFO ledere viser at satsene i liten grad er tilpasset foresattes reelle 
behov for SFO plass. Dagens ordning har også i seg utfordringer knyttet til ressursstyring av SFO. Fauske 



kommune har ressursknapphet og må vurdere hvordan tjenestetilbudet kan optimaliseres på samme tid 
som det gis kvalitative gode tjenester. Det er derfor tatt initiativ til vurdering om SFO satsene i 
kommunen bør endres.  
 
Saksopplysninger: 
 
Det ble sendt ut høringsdokument til skole, barnehage, FAU, SU, ungdomsrådet og organisasjonene med 
forslag om endring av betalingssatsene for SFO.  
 
Det er også gjennomført spørreundersøkelse blant foresatte på 1.-4.trinn, samt blant foresatte til 5 
åringene i barnehage. Det kom inn 30 tilbakemeldinger fra foresatte i barnehage og 59 tilbakemelding 
fra foresatte med barn på 1.-4.trinn. Det kan stilles spørsmål med validiteten av svarene, da 
svarprosenten er lav, spesielt fra skole. Det er likevel tatt utgangspunkt i at svarene gjenspeiler et 
gjennomsnitt av foresattes synspunkter.  
 
Ved høringsfristen utløp var det innkommet 7 høringsuttalelser fra:  
Sulitjelma skole og SFO  
Finneid skole og SFO  
Fagforbundet Fauske  
FAU Valnesfjord skole  
FAU Vestmyra barnehage  
FAU Finneid skole  
FAU Valnesfjord barnehage  
 
Endring av betalingssatser fra dagens 2 satser til 3 satser 
Fauske kommune har i dag 2 betalingssatser for opphold på SFO fra 0-15 timer pr uke og opphold over 
16 timer pr uke. Det betales for 10 måneder i året, og da kan SFO benyttes også på skolefrie dager (for 
utenom sommeren, der det er egne satser for sommer SFO), innenfor oppholdstiden som er avtalt. For 
sommer SFO er det egen påmelding og egne betalingssatser. 
 
Flere kommuner opererer med 2 ulike betalingssatser, men da med kortere oppholdstid på den laveste 
satsen enn det Fauske kommune har pr i dag (se høringsbrev).  
 
Ved å endre betalingssatsene i Fauske kommune, er målsettingen å i størst mulig grad tilpasse satsene 
det reelle behovet til foresatte, på samme tid som man skal ivareta en større mulighet for 
bemanningsplanlegging innenfor rammen som er til rådighet. 
 
Forslaget som har vært ute på høring går ut på innføring av 3 ulike satser for benyttelse av SFO i 38 
skoleuker. Der sats 1 kan benytte SFO inntil 7 timer pr uke, sats 2 fra 7-14 timer pr uke og sats 3 fra 14 
timer pr uke. I tillegg foreslås det innføring av egne satser for alle skolefrie dager, inklusiv de dager SFO 
er åpen om sommeren. Forslaget innebærer innføring av sats 4, som gir en pris pr skolefri dag, og sats 5 
som gir en noe redusert sats, dersom man har behov for en hel uke sammenhengende i skolefrie 
perioder. Det gis fortsatt fradrag for leksehjelp, dersom eleven benytter dette i avtalt SFO tid.  
 
Høringsuttalelsene som er innkommet støtter i stor grad endring av sats fra 2 til 3 satser, samt innføring 
av egne betalingssatser på skolefrie dager. Det er påpekt at det er uheldig dersom satsene er inkludert 
kostnad til mat, da det er et poeng at foresatte vet hvor mye av det som betales som fordeles til mat og 
opphold.  
 
Egne betalingssatser for skolefrie dager 
Bemanningsplanlegging på skolefrie dager har vært vanskelig. Det har som hovedregel vært meldt flere 
barn på SFO enn de som har kommet, noe som har resultert i for høy bemanning ut fra det reelle 



barnetallet. Ved å innføre egne betalingssatser for skolefrie dager, vil man regne med at foresatte 
melder på barn der det er et konkret behov.  
Tilbakemelding fra foresatte i spørreundersøkelsen sier at 70 % av foresatte til 5 åringene i barnehage 
og 75 % av foresatte i skolen ønsker innføring av egne betalingssatser på skolefrie dager. 
Høringsinnspillene som er kommet støtter i stor grad også denne innføringen.  
 
Søskenmoderasjon  
Høringsuttalensene støtter innføring av søskenmoderasjon, på samme tid som det også fremmes forslag 
om redusert foreldrebetaling for foresatte med lav inntekt.  
 
Det kommer frem i høringsuttalelsene at foresatte velger bort SFO tilbudet pga kostnaden.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Dagens ordning med 2 satser, der foresatte i stor grad velger bruk av timer selv, har gitt skolene 
utfordringer i forhold til ressursstyring. Noe som har ført til større bemanning enn det barnetallet på 
SFO tilsier, i perioder av uken. Dette gjenspeiles i kommunens budsjett og regnskap knyttet til SFO. Der 
tilbudet i utgangspunktet skal være basert på selvkost, har kommunen utgifter. 
 
Netto estimerte utgifter til SFO er i overkant av 3,3 millioner kroner for 2020. For inneværende år er 
netto utgifter budsjettert til 4,2 millioner. Bakgrunn for nedgang i kommunens utgifter fra 2019 til 2020 
er endring i skolestruktur, samt økning i foreldrebetaling for SFO plass fra 01.08.2019.  
 
Ved å endre SFO satsene vil man i større grad kunne ha en forutsigbar ressursstyring. Det betinger at 
foresatte får en mindre fleksibel SFO med hensyn til benyttelse av timer, på samme tid som kostnadene 
vil reduseres noe, og tilpasses et mer reelt behov.  
 
Fauske kommune har ressursknapphet på alle områder, og det må sees på hvordan man kan redusere 
ressursbruken, på samme tid som foresatte får et godt SFO tilbud til sine barn. Selvkostprinsippet er et 
bærende prinsipp i kommunens drift av SFO, der det tilstrebes at utgifter og inntekter går i balanse.  
 
I høringsdokumentet som ble sendt ut kom det frem at kommunen vurderer innføring av 
søskenmoderasjon på SFO. Søskenmoderasjon er fortsatt en målsetting, på samme tid som den 
økonomiske situasjon ikke gir rom for en slik løsning pr i dag. Det ligger på samme tid forslag i 
Statsbudsjettet om innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt, på lik linje 
med ordningen i barnehage, for barn på 1. og 2. årstrinn. Blir det vedtatt, vil Fauske kommune følge opp 
vedtaket fra stortinget og innføre redusert foreldrebetaling i SFO.  
 
En endring i SFO satsene og stram ressursstyring gir mulighet for å redusere utgiftene til SFO med ca 2,5 
årsverk fordelt på kommunens 4 SFO tilbud. Endring i SFO satsene vil også gi noe lavere inntekt i 
foreldrebetaling. Det utgjør ca kr 250 000,- ut fra beregninger som er gjort med bakgrunn i 
tilbakemelding fra foresatte i utsendte spørreundersøkelse. Endringen vil likevel gi en netto besparelse 
på ca kr 1 million i første omgang.  
 
Rådmann foreslår endring i betalingssatsene for SFO. Det foreslås ikke innføring av søskenmoderasjon 
på nåværende tidspunkt.  
   
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Hanne Lise Storjord 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 20.29 
Til: Inger-Lise Busch Hansen 
Kopi: May Lis Mærvoll; setsaa_tonje@hotmail.com 
Emne: sfo høring 
 
Hei 
 
Her er følgende svar fra SU ved Sulitjelma skole: 
Vi ser det som en fordel at det blir flere satser å velge mellom. Da kan foreldrene velge det som 
passer for dem og deres behov, og også ut fra økonomi. I tillegg kan det resultere i at flere velger å 
bruke Sfo tilbudet i kommunen. Etter prisøkningen ser vi at flere har valgt å ta sine unger ut av sfo, 
men vi har tro på at flere vil kunne tenke seg å søke inn sine unger igjen dersom ny ordning blir 
iverksatt. 
Vi ser ingen ulemper med det nye forslaget, men mer ulemper med den eksisterende ordningen. 
Forslag om at det også bør tilbys søskenmoderasjon i feriene (sommer sfo) 
 

Mvh Hanne L Storjord 

 



 
FINNEID SKOLE  

 

 
 
Enhet skole 
Enhetsleder Inger-Lise Busch Hansen 

Finneid 02.10.2019 
 
 

Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 
 
Finneid skole har mottatt forslag til endring av SFO satser i Fauske kommune. Det 
bes om tilbakemelding på følgende punkter:   

1. Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og dersom SFO    
satsen endres j.fr. forslag, fordeler og ulemper med endring av satser  

2. Eventuelle forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO satsen på  
3. Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget  

  
Høringsinstanser er FAU og SU ved skoler og barnehager i Fauske kommune. FAU 
ved Finneid skole avgir egen høringsuttalelse. Det vil ikke komme egen uttalelse fra 
SU da det ikke er konstituert etter kommunevalget. 
 
Finneid skole og SFO vil komme med følgende merknader til det utsendte forslaget: 
 

 Positivt at det innføres flere graderinger mht tidspunkter og skille mellom 
skoledager skolefrie dager når det gjelder betalingen. Vi ser at det brukes 
formuleringen: «For sats 1, 2 og 3 betales det for 10 måneder i året». Her bør 
10 måneder endres til 38 uker/skoledager for å unngå misforståelser rundt 
betaling for skolefrie dager gjennom skoleåret. 
 

 Positivt med søskenmoderasjon som tiltak for å lette byrdene for familiene. 
Kanskje bør en vurdere om barnehagebarn bør telle med i grunnlaget for 
moderasjon? Dette har betydning for inntektene for kommunens så 
konsekvensene bør vurderes og omtales i saken.  
 

 Matpenger er foreslått inkludert i de nye satsene. Her bryter det med praksis 
om at matpenger har vært holdt som eget regnskap og tydeliggjort overfor 
foreldrene. Ved å inkludere det i satsene uten å definere hvor stort det skal 
være så risikerer en ulik praksis.  
 

Det nye forslaget oppleves som en forbedring i forhold til dagens opplegg, men som 
vi har kommentert er det noen forhold vi mener må avklares og eventuelt justeres. 
 
 
Med hilsen 
 
Jan-Åke Storjord 
Rektor 



Fauske kommune

v/Inger-Lise Busch Hansen

Enhetsleder Skole 07.10.2019

Høringsuttalelse på endring av SFO satser i Fauske kommune

Fagforbundet synes at endringen i SFO satsene blir mere tilpasset foresattes behov
og de betaler bare for det de bruker. Mange elever tar buss til og fra skolen og har
bare behov for SFO fredager og kan da kjøpe enkeltdager. Er det behov for SFO på
skolefrie dager kan de kjøpes som enkelt dager eller hele uker. Søsken moderasjon
er til stor økonomisk hjelp til familier med flere barn i SFO.

Tilbakemeldinger:

Prisen på skolefrie dager er lav og da kan det bli slik at foresatte melder barna på
flere dager enn de trenger, og ut fra dette blir personalet beregnet, som igjen kan bli
for mange ansatte på få barn. Mat blir også bestilt etter antall påmeldte barn.
Fagforbundet mener at dette er feil bruk av personalressursene. Kan bli et kostbart
tilbud for kommunen. Prisen for enkeltdager burde settes noe høyere for å dekke det
det faktisk koster å holde åpent disse dagene. Her må kanskje det være en høyere
sats slik at foresatte melder det virkelige behovet de trenger.

SFO lederne vil få et betydelig merarbeid rundt fakturering med de skolefrie dagene.
Slik som det er i dag er det ikke noe digital plattform for å gjøre disse påmeldingene.
Påmeldingene gjøres pr i dag på papir. Dette arbeidettar mye av tiden i en ellers
travel hverdag. Fauske skolene har digital kompetanse som satsningsområde og
håper at dette kommer SFO til gode for SFO er en del av skolene.

Med vennlig hilsen

Sølvi Torset

Hovedtillitsvalgt

Fagforbundet



 

 

 



Fra FAU Valnesfjord skole 

 

Til 

Fauske kommune 

Enhet skole 

 

Valnesfjord, 6. oktober 2019 

 

HØRINGSUTTALELSE – ENDRING AV SFO-SATSENE I FAUSKE 

KOMMUNE 

 

1) Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og forslaget 

Vi anser det som positivt at kommunen ser på betalingsordningen for å få en mer tilpasset ordning 

opp mot foreldrenes behov. 

Det er flott at kommunen ønsker å gi søskenmoderasjon. Vi mener kommunen bør innføre samme 

ordning som Bodø kommune; yngste barn 100 % (fullpris), nest yngste barn 50 % reduksjon, deretter 

70 % reduksjon. 

2) Evt. forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO-satsen på 

En del barn har delt bosted pga at foreldrene ikke bor sammen, og kanskje bare behov for SFO (og da 

kanskje full plass) annen hver uke. Det foreslås at det lages en ordning hvor det er mulig å betale for 

halv plass på månedsbasis, men hvor dette i praksis kan innebære full plass f.eks. annen hver uke, 

ingen bruk de øvrige. Det forutsettes at SFO blir orientert av foreldrene om hvilke uker det er snakk 

om, slik at bemanning kan planlegges. 

Foresatte med lavere inntekt bør kunne søke kommunen om lavere pris på SFO, slik bl.a. Bodø 

praktiserer. 

 

 

På vegne av FAU Valnesfjord skole 

 

 

Margrete Torseter 

FAU-leder 



FAUSKE KOMMUNE  

VESTMYRA BARNEHAGE 

 

 

NOTAT MED OPPFØLGING 
 

 

Til:  

Inger-Lise Busch Hansen Enhetsleder Skole 
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Høring - Endring av SFO-satser i Fauske kommune  

 

Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage har i møte 021019 behandlet forslaget til nye 

SFO-satser i Fauske kommune.  

 

Samarbeidsutvalget har føkgende synspunkter i saken: 

 

1. Fordeler og ulemper med det nye forslaget til SFO-satser. 

Fordeler: 

 De nye satsene gir familiene mye større fleksibilitet. 

 De nye satsene gjør SFO-tilbudet rimeligere i skoleåret. 

 Innføring av søskenmoderasjon i SFO er svært positivt. 

Ulemper: 

 De nye satsene gjør tilbudet dyrere på skolefrie dager. Spesielt om sommeren 

vil dette kunne bli en belastning for familiene. 

 Søskenmoderasjonen foreslås å gjelde kun i skoleåret. SU mener helt klart at 

moderasjonen bør gjelde for hele SFO-tilbudet. 

 

2. Forslag og begrunnelser for andre måter å dele SFO-satsen på. 

SU har ingen forslag til andre måter å dele SFO-satsen på. 

 

3. Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget 

 SU ønsker at tilbudet om åpen SFO gjennom hele sommeren gjeninnføres. 

 SU ønsker at det innføres en ordning med redusert foreldrebetaling for familier 

med lav inntekt, etter samme vurdering som redusert foreldrebetaling i 

barnehage. 

 

 

Sissel Alver 

Styrer 

 

 
 

 



Kopi til:    

Tom Erik Holteng Enhetsleder   Enhet Barne- og 

familieenheten 

 



Enhet skole; Inger-Lise Busch Hansen 

Kopi; Rektor Finneid Skole, Jan-Åke Storjord 

Fauske 03.10.2019 

 

Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 

Finneid FAU har via Rektor på Finneid skole, mottatt forslag til endring av SFO satser 

i Fauske kommune. Det bes om tilbakemelding på følgende punkter:   

1. Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og dersom SFO    
satsen endres j.fr. forslag, fordeler og ulemper med endring av satser  

2. Eventuelle forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO satsen på  
3. Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget  

  

Finneid FAU vil komme med følgende merknader til det utsendte forslaget: 

 

 Positivt at det innføres flere graderinger mht tidspunkter og skille mellom 
skoledager skolefrie dager når det gjelder betalingen. Vi ser at det brukes 
formuleringen: «For sats 1, 2 og 3 betales det for 10 måneder i året». Her bør 
10 måneder endres til 38 uker/skoledager for å unngå misforståelser rundt 
betaling for skolefrie dager gjennom skoleåret.  

 

 Gammel ordning har rabatt for 4 uker på sommeren. Denne rabatten er på 
14,89 % ved utgangspunkt i prisen pr. hele uke. Ved å benytte samme rabatt 
på ny ordning gir det en pris på kr. 2 724 for 4 uker. Vi mener denne rabatten 
bør innføres også på ny ordning. 
 

 I barnehager har man rett på redusert foreldrebetaling for familier med lav 
inntekt. Vi foreslår samme rett på reduksjon også i SFO. 
 

 Vi støtter forslaget om søskenmoderasjon, men mener den må gjelde søsken i 
både kommunale og private barnehager i kommunen. 
 

 Matpenger er foreslått inkludert i de nye satsene. Her bryter det med praksis 
om at matpenger har vært holdt som eget regnskap og tydeliggjort overfor 
foreldrene. Ved å inkludere det i satsene uten å definere hvor stort det skal 
være så risikerer en ulik praksis.  
 

Det nye forslaget oppleves som en forbedring i forhold til dagens opplegg, men som 

vi har kommentert er det noen forhold vi mener må avklares og eventuelt justeres. 

 

På vegne av Finneid FAU 

v/leder Carine Romness Sollund 



FAU Valnesfjord barnehage 

 

HØRINGSUTTALELSE PÅ ENDRING AV SFO-SATSER I FAUSKE KOMMUNE 

 

1) 

FAU synes det er et pluss at det forslås flere SFO-satser (1-7 timer, 7-14 timer og over 14 timer). 

I tillegg til dette ønsker FAU at det skal kunne kjøpes enkelttimer. 

FAU stiller imidlertid spørsmål ved at satsene bare gjelder i 38 skoleuker, og at satsen for sommer-

SFO foreslås tatt bort. 

Før gjaldt sats 1 og sats 2 hele året utenom sommerferien. 

Det som foreslås nå er en dagsats/ukesats på alle skolefri dager. Dersom dette innføres betyr det at 

foreldre må betale kr 200,- pr dag i skolens høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og alle 

«innklemte» fridager.  Det blir en mye dyrere ordning for foreldrene. 

FAU sitt forslag er at det innføres sats 1, 2 og 3 i hele skoleåret, bare unntatt sommerferien. 

FAU foreslår at sommer-SFO videreføres som nå, og at dagens dag/ukesatser videreføres (kr 158 pr 

dag, kr 658 pr uke). Med de nye satsene som foreslås (kr 200/800) blir et allerede dyrt tilbud enda 

dyrere. 

 

2) 

Forslag om å innføre søskenmoderasjon i SFO på samme måte som, i barnehagen støtter FAU 100%. 

Det vil være positivt dersom dette kan føre til at flere har råd til å benytte tilbudet. 

 

 

 

FAU Valnesfjord barnehage 

Hege Dahlmo                                                                                                             Laila O Finvik 

leder                                                                                                                            styrer 



 
 
 
 

Dato:  09.09.2019 
Vår ref.: 19/12657 
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Gunn Lisbeth Pedersen 
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Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 
 
For i større grad å tilpasse foresattes behov for et funksjonelt SFO tilbud i Fauske kommune 
er det vurdert å endre SFO satsene i kommunen. Tilbakemeldinger som er mottatt har gått 
på at enkelte foresatte betaler for et tilbud de ikke benytter, på samme tid som kostnadene pr 
SFO plass ikke gjenspeiler selvkostprinsippet.  
 
Det er utarbeidet forslag til nye betalingssatser i kommunen som sendes ut på høring.   
 

Dagens betalingsordning i Fauske kommune:  
 
Fauske kommune har 2 betalingssatser for opphold på SFO fra 0-15 timer pr uke og opphold 
over 16 timer pr uke. Det betales for 10 måneder i året, og da kan SFO benyttes også på 
skolefrie dager (for utenom sommeren, der det er egne satser for sommer SFO), Innenfor 
oppholdstiden som er avtalt. For sommer SFO er det egen påmelding og egne 
betalingssatser.  
 
Satser i Fauske kommune i perioden 19.08.2019 – 31.12.2019  
Sats 1: opphold 0-15 t/u                                                        kr 1468,- pr måned 
Sats 2: opphold 16 - > t/u                                                     kr 2168,- pr måned 
Sats 1: matpenger                                                                 kr 125,- pr måned 
Sats 2: matpenger                                                                 kr 160,- pr måned 
Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder både sats 1 og 2)    kr 125,- pr måned 
 
Satser for sommer SFO 2019 
Pr dag                                                                                    kr 158,- 
Pr uke                                                                                    kr 658,- 
Pr 4 uker                                                                                kr 2240,- 
Matpenger sommer SFO pr dag                                            kr 15,- 
 
 

Hva gjør andre kommuner: 
 
Bodø kommune har betalingssatser pr dag, der det kjøpes SFO tilbud fra 1-5 dager pr uke. 
De har også, som Fauske kommune, egne betalingssatser for sommer SFO. I Bodø 
kommune er det mulig å søke redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt. De 
har også søskenmoderasjon for søsken registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger.  
 
Saltdal kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt over 3 ulike satser. 
Inntil 10 timer pr uke, inntil 20 timer pr uke og over 20 timer pr uke. Saltdal kommune gir 



 

 

søskenmoderasjon. Saltdal kommune har feriestengt SFO i 4 uker om sommeren, og har 
ikke egne betalingssatser for sommer SFO.  
 
Sørfold kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt over 2 ulike satser. 
0-12 timer pr uke og over 12 timer pr uke. Sørfold kommune gir søskenmoderasjon på SFO. 
SFO er stengt i juli måned for SFO i Røsvik og feriestengt 3 uker ved SFO på Straumen 
skole. Det betales med fast betaling for 10 måneder (fra skolestart til skoleslutt) For 
sommerferien betaler man for det antall timer som brukes, men summen skal likevel ikke 
overskride full månedsbetaling. 
 
Gildeskål kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 ulike satser. 
Under 14 timer pr uke og over 14 timer pr uke. Foreldrene betaler enten for 10 måneders 
plass eller 11 måneders plass. De som betaler for 10 måneder har betalingsfri juni og juli. De 
som betaler for 11 måneder har betalingsfri juli. 10 måneders plass følger skoleruta med de fri- 
og feriedager som denne inneholder. SFO har sommerstengt i juli måned.  
 
Trondheim kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 satser. 
Oppholdstid under 12 timer pr uke. Disse kan i tillegg benytte plassen mandag, tirsdag og 
onsdag i skolefrie uker. Opphold fra og med 12 timer pr uke. Alle SFO i Trondheim har 
feriestengt 2 uker.   
 
Oslo kommune har 2 betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 satser, inntil 
12 timer og mer enn 12 timer i uken. Ved mer enn 12 timer pr uke kan barnet være på 
aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier, bortsett fra juli som er feriestengt. Ved 
deltidsplass, inntil 12 timer er det opp til skolen hvordan de 12 timene kan benyttes på 
skolefrie dager.  
 
Bergen kommune tilbyr hel plass, maks 25 timer avhengig av elevenes undervisningstimer, 
morgenplass frem til skolen begynner og morgen og ettermiddagsplass (60 % av hel plass = 
15 timer pr uke). Fordeling av timer på morgen og ettermiddag blir bestemt av de lokale 
vedtektene ved den enkelte skole. Det betales for 11 måneder i året, og det er feriestengt i 
juli. Bergen kommune har søskenmoderasjon på SFO.  
 

Vurderinger knyttet til ulike betalings- og moderasjonsordninger:  
 
Som det fremkommer i oversikten er det store variasjoner i hvordan SFO plassene er fordelt 
på deltidsplasser, heltidsplasser og skolefrie dager. Enkelte kommuner har lagt opp til felles 
fordeling av timer, på samme tid som det også er åpnet for variasjon innad mellom skolene i 
en kommune. Det er gjort et utvalgt blant store byer og våre nærmeste nabokommuner for å 
få et sammenlignings- og vurderingsgrunnlag når forslag til nye betalingssatser fremmes.  
 
Ved å endre betalingssatsene i Fauske kommune, er målsettingen å i størst mulig grad 
tilpasse satsene det reelle behovet til foresatte, på samme tid som man skal i vareta 
muligheten til bemanningsplanlegging innenfor rammen som er til rådighet. 
 
Enkelte foresatte har kun behov for SFO-tilbud på morgenen, andre har behov både morgen 
og ettermiddag. Den samme variasjon finnes på skolefrie dager, der enkelte familier ikke har 
behov for et tilbud, mens andre igjen har behov for et fullt tilbud også disse dagene.   
 
Flere kommuner har innført søskenmoderasjon for barn på SFO og enkelte kommuner har 
også innført redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt etter samme vurdering som 
er knyttet til redusert foreldrebetaling i barnehage.  
 



 

 

Forslag endring av betalingsordning:  
 
Betalingssatsene i Fauske kommune for SFO  
Det innføres egne satser for alle skoledager og for alle skolefrie dager fordelt på følgende 
betalingssatser:  
 
Sats 1:  fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker   kr 700,- inkl. mat pr mnd  
Sats 2:  fra 7 – 14 timer pr uke i 38 skoleuker  kr 1350,- inkl. mat pr mnd 
Sats 3:  fra 14 timer pr uke i 38 skoleuker    kr 1900,- inkl. mat pr mnd 
Sats 4:  Hel dag, skolefrie dager     kr 200,- inkl. mat pr dag 
Sats 5:  hel uke sammenhengende, skolefrie dager  kr 800,- inkl. mat pr uke  
 
Foresatte som benytter sats 1 og 2 avtaler, i samarbeid med SFO leder, hvordan timene 
legges fast gjennom skoleåret.  
For sats 1, 2 og 3 betales det for 10 måneder i året.  
Foresatte gir melding til SFO-leder på fastsatt skjema dersom SFO benyttes på skolefrie 
dager etter sats 4 eller 5.  
 
Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for leksehjelp)          kr 125,- pr måned 
 
Endring av betalingssatsene innføres fra 01.01.2020 
 
Innføring av søskenmoderasjon på SFO i Fauske kommune:  
Det innføres søskenmoderasjon for søsken registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger fra skoleåret 2020-2021. Søskenmoderasjon fordels som følger, barn 2 gis 
30 % reduksjon, barn 3 og videre gis 50 % reduksjon. Reduksjon regnes ut fra laveste 
betalende sats. Søskenmoderasjon gjelder kun for SFO tilbudet på skoledager.  
 
Det bes om tilbakemelding på følgende punkter:  

1) Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og 
dersom SFO satsen endres j.fr. forslag, fordeler og ulemper med endring av satser 

2) Eventuelle forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO satsen på 
3) Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget 

 
Høringsinstanser:  
FAU og SU ved skoler og barnehager i Fauske kommune 
Arbeidstaker organisasjoner i Fauske kommune 
Fauske ungdomsråd 
Andre som ønsker å komme med høringsinnspill 
 
Høringsfrist  
8.oktober 2019  
 
Videre politisk behandling  
29.oktober 2019 Formannskapet  
7.november 2019 Kommunestyret  
 
 
 



 

 

Med vennlig hilsen 

Inger-Lise Busch Hansen 
Enhetsleder Skole 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Mottakere: 

Fauske idrettsbarnehage AS Tareveien 7 8206 FAUSKE 

Finneid skole Tinkeliheia 3 8210 FAUSKE 

Gunn Lisbeth Pedersen Daglig leder Ungdommens hus  Fritidsklubb 

Hanne Lise Storjord Rektor  Sulitjelma skole 

Hilde Kristensen Moen Styrer  Hauan barnehage 

Irene Hansen Rektor  Valnesfjord skole 

Jan Frode Setså    

Jan-Åke Storjord Rektor  Finneid skole 

Karen Ro Styrer  Erikstad barnehage 

Karl-Inge Borgen Rektor  Vestmyra skole 

Kvitre Barnehage Kvitblikveien 2 8218 FAUSKE 

Laila Olsen Finvik Styrer  Valnesfjord barnehage 

Lyngheia Barnehage AS Lyngveien 4 8209 FAUSKE 

Medås Gårdsbarnehage AS Medåsveien 3 8218 FAUSKE 

Sissel Alver Styrer  Vestmyra barnehage 

Siv L. Johansen Styrer  Sulitjelma barnehage 

Stemland Gårdsbarnehage AS Stemlandsveien 14 8215 VALNESFJORD 

Sølvi Torset    
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Sak nr.   Dato 
058/19 Formannskap 29.10.2019 
075/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Fauske svømmehall/Fauskebadet - Oppgradering av yttervegger etter byggskade 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske svømmehall i 
henhold til beskrevet omfang. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske svømmehall i 
henhold til beskrevet omfang. 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 058/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske svømmehall i 
henhold til beskrevet omfang. 

 
Sammendrag: 
Fauske svømmehall/Fauskebadet ble totalrenovert og ombygd i 2007-2008. 
Ny åpning ble foretatt i september 2008. 
 
Bassenggropa i svømmehallen hadde store skader ved at fliselimet slapp, og det ble gjort en total 
rehabilitering av selve bassenggropa etter godkjente metoder i 2017. 
 
 
Ved en sjekk av tilstanden på ytterveggene i januar 2019 ble det funnet fuktinntrengning i veggene bak 
fasadeplatene på bygget. Montasjeanvisningen for fasadeplatene er fulgt. Platene på innsiden av 
fasadeplatene er fuktskadet. Det er brukt 9mm GU-plater som beskrevet av RIB. 
Kvaltiteten på GU (utvendig gips) viste seg i ettertid ikke å være god nok. Dagens GU-plater har langt 
bedre kvalitet enn de som ble brukt i dette tilfellet den gang.  
 
Det er foretatt gjennomgang med rapport av takstmann fra forsikringsselskapet KLP. 
I følge denne rapporten dekkes ikke denne type skade av forsikringen. Fauske kommune må selv dekke 
kostnadene med utbedring. 



 
I tillegg til utbedring av fuktskade er utbedring av yttervegg mot rivesnitt etter Sentralskolebygget 
medtatt i dette saksfremlegget. I dette området må rivesnittet kles inn og isoleres. Nye fasadeplater må 
påsettes. 
 
Det utarbeides et estimat over kostnadene knyttet til dette prosjektet. Utbedringsarbeidene ønskes 
utlyst som offentlig anskaffelse snarest mulig etter et  vedtak i Formansskap/ Kommunestyre. 
 
 
Saksopplysninger: 
Etter egen gjennomgang av ytterveggene på bygget er følgende kartlagt. 
Ytterveggenes fasadeplater, lekter samt skadede gipsplater må demonteres.  
Det legges nye plater med utenpåliggende vindsperre og lekter. Eksisterende fasadeplater remonteres. 
Vindsperre og nye underliggende plater forsegles i underkant. 
 
I rivesnittet mot tidligere Sentralskolebygget må veggen isoleres og lektes ut og bygges opp med 
tilsvarende fasadeplater som resten av bygget. Nedre del isoleres og pusses. 
 
Det er foretatt en juridisk vurdering av advokat Thomas Benson angående ansvaret for 
dekning av kostnader for utbedring av rivesnittet. Advokaten har konkludert med at Fauske kommune 
må dekke kostnadene selv. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er behov for å reparere og skifte ut skadede materialer i ytterveggene ved Fauske Svømmehall/ 
Fauskebadet.  
Ytterveggene tilbakeføres slik at vanninntrenging utenfra (slagregn) ikke skader vindsperre og plater på 
innsiden. 
 
Følgende hovedarbeidsoppgaver utføres: 
-Utlysning og innkjøp av prosjektleder  
-Utlysning og innkjøp av totalentreprise 
-Rivearbeid, fjerning av fuktskadet materiell 
-Reparasjon, tilbakeføring av nye byggematerialer 
-Dokumentasjon av utført arbeid. 
 
 
Kostnadsoverslag 

 
 



 
Finansiering: 
 
Finiansiering forslås dekket ved omdisponering av en andel av tidligere vedtatte lånemidler til Vestmyra 
hvit barnehage (kr11.000.000), Totalt blir da prosjektet fullfinansiert med 3,826 millioner kroner inkl 
mva, og finansieres innenfor allerede vedtatte låneramme. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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076/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som eldreråd for perioden 2015 – 2019 velges: 
 
Fra Fauske Pensjonistforening 
Medlemmer: 

· Marianne Sakariassen, Vollgt. 32, 8200 Fauske 
· Eva Kristiansen, Heia 31 A, 8210 Fauske 

Varamedlemmer: 
· Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
· Laila Nordal, Vatnbygdvn. 8, 8210 Fauske 

 
Fra Fauske demensforening: 
Medlemmer: 

· Elisabeth Solem, Kirkevn. 47 B, 8207 Fauske 

Varamedlemmer: 
· Kjellaug Strøm, Liavn. 10 B, 8210 Fauske  

 
Fra Salten Kraftsambands pensjonistforening: 
Medlemmer: 

· Cato Lund, Bursimarka 23, 8230 Sulitjelma 

Varamedlemmer: 
· Anton Kolden, Trivselsvn. 109, 8214 Fauske 

 
 
Fra Sulitjelma Pensjonistforening 
Medlemmer: 

· Knut Misvær, Møllnvn. 19 E, 8206 Fauske  

Varamedlemmer: 
· Evelyn Larsen, Charlotta 50 B, 8230 Sulitjelma 

 



 
Valnesfjord Pensjonistforening: 
Medlemmer: 

· Bodil Solbakk, Vollgt. 34, 8200 Fauske 
· Per Anbjørn Astad, Løvlia 1, 8215 Valnesfjord 

Varamedlemmer: 
· Erna S. Kosmo, Kosmovn. 2, 8215 Valnesfjord 
· Unni Holmstrøm, Trivselsvn. 180, 8215 Valnesfjord 

 
 
Fra formannskapet: 
Medlem: 

· …………………………. 

Varamedlem: 
· ………………………… 

 
 

 
Vedlegg: 
30.09.2019 Valg til Eldreråd 1421921 

23.09.2019 Forslag på medlemmer og varamedlemmer til Fauske eldreråd for perioden 
2019 - 2023 - Valnesfjord Pensjonistforening 

1421371 

08.08.2019 Valg av medlem og varamedlem - Salten kraftsambands pensjonistforening 1417718 

24.05.2019 Fauske Pensjonistforening - Valg av representanter til Fauske eldreråd 
2019-2023 

1411690 

17.10.2019 Medlemmer til eldrerådet - Fauske Demensforening 1423919 
 
Sammendrag: 
Det vises til forslag fra pensjonistforeningene. Rådmannen foreslår at kommunestyret velger eldreråd 
etter innkomne forslag. I tillegg skal kommunestyret oppnevne en representant fra formannskapet til 
eldrerådet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Andreas Moan <andreas.moan@sbnett.no> 
Sendt: søndag 29. september 2019 18:36 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: SV: Eldreråd 
 
Hei. 
Takk for påminnelsen !  Sulitjelma pensjonistforening har i medlemsmøte 4 september foreslått som 
representant 
Knut Misvær, Møllnveien 19 E  tlf. 91763482   
Som vararepresentant ble foreslått Evelyn Larsen, Charlotta, 50.  tlf. 91774013. 
Det har ikke lykkes oss å få flere forslag på kandidater til Eldrerådet. 
 
Vh. 
Sulitjelma pensjonistforening 
Andreas Moan 
leder 
 

Fra: Berit Vestvann Johnsen <berit.johnsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: torsdag 26. september 2019 15.33 
Til: Andreas Moan (andreas.moan@sbnett.no) <andreas.moan@sbnett.no> 
Emne: Eldreråd 
 
Hei Andreas 
 
Lurer bare på om Sulitjelma pensjonistforening har glemt å sende inn forslag til representanter til 
eldrerådet. Fristen er 30. september. 
 
 
// Vennlig hilsen Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær,  FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75 60 40 20 // +47 901 87 192 
berit.johnsen@fauske.kommune.no  
http://www.fauske.kommune.no 
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Valnesfjord Pensjonistforening
v/Unni Holmstrøm
Trivselsveien 180
8215 VALNESFJORD

Forslag på  medlemmer  og varamedlemmer  til  Fauske  eldreråd  for  perioden 2019  -  2023
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Salten Kraftsambands Pensjonistforening

c/o Åge  Harald  Torkilseng,

Nermoveien  7,

8206  Fauske.

Mobil:  90729598

Fauske Kommune,

Politisk sekretariat,

Postboks  93

8201 FAUSKE.

Deres ref.:  19/5414 Saksb.: Berit Vestvann Johnsen

Dato: 05.08.2019

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL  FAUSKE  ELDRERÅD FOR  PERIODEN  2019- 2013.

Vi viser til deres brev datert 08.04.2019.

Salten  Kraftsambands  Pensjonistforening har valgt følgende personer som vårt  forslag til

medlem og varamedlem til Fauske Eldreråd for perioden 2019— 2023.

Medlem: Cato  Lund, Bursimarka 23, 8230 Sulitjelma.

Varamedlem: Anton Kolden, Trivselsveien 109, 8214 Fauske.

Med hilsen

For Salten Kraftsambands Pensjonistforening

,; ‘F »

Jfr )' (p—fr -  (:'(-”

Åge Torkilseng /

Styreleder

Kopi: Cato Lund og Anton Kolden.
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Avsender: Fauske Kommune
Postboks 93
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Fauske Pensjonistforening
c/o Marianne Sakariassen  Heieke-weien—F
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Vo bål,

Forslag på  medlemmer  og varamedlemmer  til  Fauske eldreråd  for  perioden 2019  -  2023
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Fra: Erna Josefsen <erna.josefsen@gmail.com> 
Sendt: 16. oktober 2019 17:51 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: eldrerådet. 
 
Hei. Har endelig fått noe på plass. Der er Inger Elisabeth Solem stiller som medlem i Eldrerådet, 
Kjellaug Strøm som vara. Det er hva jeg har fått til så langt, vet ikke om jeg får flere. 
                                               Mvh Erna Josefsen. 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iKlZr-0005nw-68&i=57e1b682&c=tx3jQHPxwaK-_fklNBG3ee0pybMUskhEse-W2F5wvcGWDRh99mO4UeqkBqE_Xa1ffiQIH0ETJoT7cuEp8p6W7vOiwmaGWVe6E6GBHqIZnNnT70punvEP4SS4_s6IjB7aHvy3T9biTxikI52vj33yfw2jOY8yhvJ4xoF9Ii7Uf7244lfkKJEhJqFooXUrsuarv3J73dPjJwiaEJOsXu-rojFbGqdiWI1TDFF7cd6NNrsPLoP1Wr7iXxs4bbzj3sCM


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15646     
 Arkiv sakID.: 19/618 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
077/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske for 
perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fra brukerorganisasjonene oppnevnes følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 
 
 
Fra Fauske og Sørfold revmatikerforening: 
Medlem: 

· Rita Østensen, Vinkelen 3 C, 8206 Fauske 

 
 
Fra Diabetesforbundet Indre Salten: 
Medlem: 

· Marita Navjord Karlsen, Aspvn. 22, 8209 Fauske 

 
 
NFU Indre Salten: 
Medlem: 

· Line M. Johansen, Skoanvn. 1, 8200 Fauske 

Varamedlem: 
· Vera Valen, Trivselsvn. 98, 8214 Fauske 

 
 
Fauske ungdomsråd oppnevner en representant til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede.  
 
 
Kommunestyret velger følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 

1. ……………………. 
2. ……………………. 

Varamedlemmer: 
1. ………………….... 



2. …………………… 

 
Rådmannen utpeker en representant fra administrasjonen. 

 
 
Vedlegg: 
08.10.2019 Oppnevning av nytt kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for 

perioden 2019-2023 - Fauske og Sørfold Revmatikerforening 
1422957 

08.10.2019 Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 2019- 2023 - 
Diabetesforbundet Indre Salten 

1422960 

09.10.2019 Oppnevning av nytt kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for 
perioden 2019 - 2023 - Norsk Forbund for Utviklingshemmede - NFU 

1423017 

 
Sammendrag: 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede består i dag av 8 representanter med 
følgende fordeling: 

· 4 representanter oppnevnt fra brukerorganisasjonene 
· 2 representanter overnevnt politisk 
· 1 representant fra ungdomsrådet 
· 1 representant fra administrasjonen 

 
I utgangspunktet skulle brukerorganisasjonene har 3 representanter og 3 representanter oppnevnt av 
politisk/administrasjonen. I 2000 ble rådet utvidet til 6 brukerrepresentanter. 
 
Til denne perioden har vi mottatt forslag fra 3 brukerorganisasjoner. 
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret foretar valg etter forslag fra brukerorganisasjonene og foretar 
valg av 2 politisk valgte representanter med vararepresentanter. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Anita Irene Jensen <anita.irene.jensen@redcross.no> 
Sendt: 8. oktober 2019 13:42 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: SV: Oppnevning av nytt kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede for peri.pdf 
 
Hei Berit. 
  
Saken ble behandlet på siste styremøte hvor vi kom frem til vår representant 
Rita Østensen stiller. Hun har tlf. 906.60 617 
Mail: ritafauske@gmail.com 
Trenger du noen flere opplysninger ? 
  
Mvh 
for Fauske og Sørfold Revmatikerforening 
Anita Jensen 
  
  
  
  

Fra: Berit Vestvann Johnsen <berit.johnsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 8. oktober 2019 10:08 
Til: Anita Irene Jensen <anita.irene.jensen@redcross.no> 
Emne: VS: Oppnevning av nytt kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for peri.pdf 
  
  
  

Fra: Berit Vestvann Johnsen  
Sendt: 8. oktober 2019 10:05 
Til: 'anita.jensen@signalbox.no' <anita.jensen@signalbox.no> 
Kopi: 'anita.irene.jensen@redcross.np' <anita.irene.jensen@redcross.np> 
Emne: Oppnevning av nytt kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for peri.pdf 
  
  
  
// Vennlig hilsen Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær,  FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 20 // +47 901 87 192 
berit.johnsen@fauske.kommune.no  
http://www.fauske.kommune.no 
  
  

mailto:ritafauske@gmail.com
mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no
mailto:anita.irene.jensen@redcross.no
mailto:anita.jensen@signalbox.no
mailto:anita.irene.jensen@redcross.np
mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Fra: Bj. Evensen <bjoeven@online.no> 
Sendt: 8. oktober 2019 13:46 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE 2019- 

2023 
 

HEI 
 

Unnskyld at dette har tatt tid.  Vi har nå fått klart vårt forslag til 
representant i kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede.   

Det er Marita Navjord Karlsen, Aspveien 22, 8209 Fauske,  tlf. 977 99 455. 
 
Jeg har ringt en person ang. varamedlem, men ikke fått svar ennå.  Håper å 

kunne melde mer om det snarest.   
 
Med vennlig hilsen 

DIABETESFORBUNDET INDRE SALTEN 
Bjørg Evensen 

kasserer   



Fra: Vera Valen <veravalen71@hotmail.com> 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 19:06 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Re: 19/14208 Oppnevning av nytt kommunalt råd for likestilling 

av funksjonshemmede for perioden 2019 - 2023 
 

Hei!  

 

Line Johansen stiller som representant for Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU, i 

kommende periode. Line var vara i forrige periode. Vera Valen stiller som hennes vara. 

 

 

Mvh Vera Valen, leder NFU Indre Salten 

 

 

30. sep. 2019 kl. 12:30 skrev Berit Vestvann Johnsen 

<berit.johnsen@fauske.kommune.no>: 

 
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 
  
Se vedlegg. 
  

<Oppnevning av nytt kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for 

peri.pdf> 

 

mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no
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 Arkiv sakID.: 19/2409 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
078/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av styremedlem og varamedlem til Strømsnes, Radioskogen og Helsetunet 
borettslag for perioden 2020 - 2024 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Som styremedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 
· …………………………………… 

 
2. Som varamedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 

· …………………………………… 

 
3. Som styremedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 

· …………………………………… 

 
4. Som varamedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 

· …………………………………… 

 
5. Som styremedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 

· …………………………………… 

 
6. Som varamedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 

· …………………………………… 

 
 

 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av styremedlem og varamedlem til A/L Strømsnes Borettslag, 
A/L Radioskogen Borettslag og Helsetunet Borettslag for perioden 2020 – 2024. 
 
Indre Salten Boligbyggelag ber kommunestyret vurdere kontinuitet i vervene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 JournalpostID: 19/13776     
 Arkiv sakID.: 19/2408 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
079/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Stiftelsen Fauske eldresenter - Valg av styremedlem og varamedlem for perioden 
2020 - 2024 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som styremedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 velges: 
· …………………………………. 

 
Som varamedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 velges: 

· ………………………………… 

 
 

 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av styremedlem og varamedlem til stiftelsen Fauske 
Eldresenter. Styremedlem tjenestegjør i 4 år. 
 
Indre Salten Boligbyggelag ber kommunestyret vurdere kontinuitet i vervene. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
080/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Oppnevning av representanter til Salten kultursamarbeids styre for perioden 2019 
- 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 – 2023 oppnevnes  
· …………………. 

 
Som vararepresentant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 - 2023 oppnevnes 

· …………………. 

 
 

 
Vedlegg: 
11.09.2019 Oppnevning av representanter til Salten Kultursamarbeids styre 1420303 

11.09.2019 Medlemmer Kulturutvalget 2015-2019 1420304 
 
Sammendrag: 
Etter Salten Kultursamarbeid sine vedtekter § 2 skal Fauske kommune oppnevne en representant med 
vararepresentant til kulturutvalget. Det bes om at representant og vararepresentant skal være av 
motsatt kjønn. 
 
Salten Kultursamarbeid ber om at det ved valg tilstrebes en miks av administrativt ansatte innenfor 
kultur og politiske representanter. Dersom representanten som 
velges er politisk valgt skal vara være administrativt ansatt og vice versa. Denne 
sammensetningen har vist seg å sikre engasjement, kompetanse og representasjon på 
styremøtene. De oppfordrer kommunene til å velge representanter med interesse innenfor 
kulturfeltet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Hege Næss Klette <Hege.Naess.Klette@salten.no> 

Sendt: tirsdag 10. september 2019 15.22 

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

Kopi: Kjersti Bye Pedersen; Heidi Robertsen; Arne Andrè Solvang 
(arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no); Arne B Vaag 
(vaagarne@gmail.com); Bjørn Seljeseth (bjorn.seljeseth@statkraft.com); 
Ingrid Lien (lien.ingrid@gmail.com); Janne Berntsen
 (janne.berntsen@beiarn.kommune.no); Jeanette Festvåg 
(janette@ssmolt.no); Kolbjørn Mathisen (kolle_17@hotmail.com); Svend 
Leif Einvik; Sverre Breivik (Sverre.breivik@saltenposten.no); Vegard 
Setså (vsetsaa@gmail.com) 

Emne: Oppnevning av representanter til Salten Kultursamarbeids styre 

Vedlegg: Medlemmer Kulturutvalget 2015-2019.docx 

 

Til medlemskommunene i Salten Kultursamarbeid 

Oppnevning av representanter til Salten Kultursamarbeids styre 

Jfr. Salten Kultursamarbeids vedtekter skal kommunene velge en representant og en 
vararepresentant til styret fra sin kommune. Representantene velges av medlemskommunene i 
etterkant av kommunestyrevalg. Valgperioden er på 4 år. Ved valg tilstrebes det en miks av 
administrativt ansatte innenfor kultur og politiske representanter. Dersom representanten som 
velges er politisk valgt skal vara være administrativt ansatt og vice versa. Denne 
sammensetningen har vist seg å sikre engasjement, kompetanse og representasjon på 
styremøtene. Vi oppfordrer kommunene til å velge representanter med interesse innenfor 
kulturfeltet. 
 
Salten Kultursamarbeid ber om rask oppnevning av medlem og varamedlem. Neste styremøte 
er under nettverkssamling for kulturledere, kulturskolerektorer og styret på Fauske 12. – 13. 
november. 
Melding om oppnevnte representanter, med e-postadresse og telefon, bes sendt Salten 
Kultursamarbeid pr. e-post til faglig leder Hege Næss Klette. 
 
Les mer om Salten Kultursamarbeid her. 
 

Vedlegg:  
Oversikt over dagens medlemmer av Kulturutvalget 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i7g6C-0000NK-3I&i=57e1b682&c=5bhoxAnPLWj1cXMp-kCD6R494yGVBKFj-hM6vAskmBNY4paWwaIeZFAYxHBlHqKVK-IhaabU87HTrBguW0pHz6B-ucnrvejvOkE71dpEGiHH1lHiO0caMyttbKhmi3a5PmRicKhSOEuuq5leo6Q0hV1lJQlqHAj-BxU--B9SlyhAn4uJQBm0ClsXK0Gu8UUxXkceSTLSbY_YN_1W077uj3ZwDjF2q2FAqtdbGL_qQujeCsPqYtJj46LrLpOeFSTY
mailto:hege.naess.klette@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i7g6C-0000NK-3I&i=57e1b682&c=_KDbOwSAR9oCgvAcSu3I23WV5qvzK7krENAeKtbkOccuzxNyU5sv2ErTAwhYvDY7DIB_M0j_JyxPa1zeewtL2xRg6x51dGSrXZZDrVw_rCjRiXqhhW6rWfrVFv4zTD207PAtdxW9O0HjT3STAlUyAMJzNjRVHQe39w94AtHI2eRzvp8clsnGxvxTytbi0J1dUNw-l2YWf7CqMiJsqOiK3sKsAp3A6xabqditrr6u2J7hEGeKKd34Q-_JQHUqIMffpMWBP_91DKO8GMJcucK8Wg


Med vennlig hilsen

Hege Næss Klette
Faglig leder

Salten Kultursamarbeid
Tlf: 75 54 86 07
Mobil: 990 38 028
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
hege.naess.klette@salten.no
www.kultur.salten.no

mailto:hege.naess.klette@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i7g6C-0000NK-3I&i=57e1b682&c=PWtecDscAmuhzZSZ9__IOhooYJNmDauzG-oDeMIXOXW70O_egtu5qZu9Ffj1jKZl-Ko2lcovfQNdS58d3YKEQ07ytp7SOZU-Epn1Wclx-_27IXkg65UU1WixHJUk1NlIBaqUIZXBi1j039VKg-06Gzoedjg1JIqbBFKMPzPsbaykygM_FwtA4wuxN3PcVnNLsEMiizgaUAbjHCalky0HI1j7KR6AmFgtRo4kRD4GzUvmEzBwYW6Xu1bT8wr7PAuT


Kulturutvalget 2015-2019, Salten Kultursamarbeid 

Kommune Representant Mail Telefon 

Beiarn Janne Berntsen janne.berntsen@beiarn.kommune.no  75 56 90 34 

Bodø Ingrid Lien (SP) Lien.ingrid@gmail.com  913 21 819 

Fauske Vegard Setså (FL) vsetsaa@gmail.com 957 30 210 

Gildeskål Janette Festvåg janette@ssmolt.no 900 58 125 

Hamarøy Arne André Solvang (V) arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no  957 54 773 

Meløy Bjørn Seljeseth bjorn.seljeseth@statkraft.com 975 12 132 

Saltdal Sverre Breivik (Saltdalslista) Sverre.breivik@saltenposten.no  915 53 599 

Steigen Arne B. Vaag vaagarne@gmail.com 911 36 782 

Sørfold Kolbjørn Mathisen kolle_17@hotmail.com  957 66 424 

Rødøy Anita Lykkja Anita.Lykkja@rodoy.kommune.no 75 09 80 08 

 

Kommune Vara Mail Telefon 

Beiarn Ågot Eide  aagot.eide@beiarn.kommune.no  419 15 092 

Bodø Arne Vinje Arne.vinje@bodo.kommune.no  481 00 262 

Fauske Ørjan Olsen (SV) orjan.olsen@fauske.kommune.no 901 36 251 

Gildeskål Heidi Bakke bakhei@gildeskal.kommune.no 992 69 507 

Hamarøy Ane Thorp Steinsvåg (AP) ane.steinsvag@vgs.nfk.no 941 36 862 

Meløy Grete Stenersen grete.stenersen@meloy.kommune.no  971 14 074 

Saltdal Lena Cathrin Olsen (AP) lenacolsen@gmail.com  957 08 125 

Steigen Liv Rigmor Eidissen liv62@live.no 908 42 147 

Sørfold Bente Braaten kultur@sorfold.kommune.no  975 30 437 

Rødøy Henriette Veronica Berge Blix henriette_blix@hotmail.com 410 73 399 

 

mailto:janne.berntsen@beiarn.kommune.no
mailto:Lien.ingrid@gmail.com
mailto:vsetsaa@gmail.com
mailto:janette@ssmolt.no
mailto:arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no
mailto:bjorn.seljeseth@statkraft.com
tel:004797512132
mailto:Sverre.breivik@saltenposten.no
mailto:vaagarne@gmail.com
mailto:kolle_17@hotmail.com
mailto:Anita.Lykkja@rodoy.kommune.no
mailto:aagot.eide@beiarn.kommune.no
mailto:Arne.vinje@bodo.kommune.no
mailto:orjan.olsen@fauske.kommune.no
bakhei@gildeskal.kommune.no
mailto:ane.steinsvag@vgs.nfk.no
mailto:grete.stenersen@meloy.kommune.no
mailto:lenacolsen@gmail.com
mailto:liv62@live.no
mailto:kultur@sorfold.kommune.no
mailto:henriette_blix@hotmail.com
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Sak nr.   Dato 
081/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av styremedlem i A/L Indre Salten boligbyggelag for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret fortar valg av styremedlem med varamedlem i A/L Indre Salten 
Boligbyggelag for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
082/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av styre til Sulitjelmabanens fond for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmer til styre i 
Sulitjelmabanens fond for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
083/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmer til styre i Sulitjelma 
boligfond for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
084/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av styre til Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske 
kommune for perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som styre til Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune for perioden 
2019 – 2023 velges: 
1. …………………… 
2. …………………… 
 
Som varamedlem velges følgende: 
For medlem 1: 

· …………………. 

For medlem 2: 
· …………………. 

 
 

 
Sammendrag: 
Med hjemmel i vedtektenes pkt. 6, skal det velges et styre bestående av 3 medlemmer. 
Rådmannen er fast medlem og leder. De to øvrige medlemmene velges av kommunestyret. 
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 2 medlemmer med varamedlemmer til styre i Eivind 
Sannes’ legat for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
085/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av valgstyre og samevalgstyre for perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Som valgstyre og samevalgstyre i Fauske kommune for perioden 2019 – 2023 velges 
formannskapet. 

 
1. Som leder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 

· Ordfører 
 

3. Som nestleder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 
· Varaordfører 

 
 
Sammendrag: 
Etter valgloven § 4-1 skal kommunestyre velge valgstyre. I den tidligere valgloven besto dette av 
formannskapet. Ordfører og varaordfører var valgt som henholdsvis leder og nestleder 
 
Rådmannen foreslår at man følger tidligere praksis med formannskapet som valgstyre.  
 
I følge forskrift om valg til Sametinget § 17, skal det i hver kommune som har 30 eller flere i 
valgmanntallet være et samevalgstyre valgt av kommunestyret. 
Erfaringsmessig har det vist seg å være en fordel hvis valgstyret også var samevalgstyre. 
 
Rådmannen vil derfor foreslå at valgstyre også er samevalgstyre. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
086/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av samarbeidsutvalg mellom kommunene og legene i forbindelse med 
fastlegeordningen for perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som kommunens representanter i samarbeidsutvalget mellom kommunene og legene i 
forbindelse med fastlegeordningen for perioden 2019 – 2023 velges: 

1. ……………………. 
2. …………………… 

 
Varamedlemmer: 

1. …………………. 
2. …………………. 

 
 
Sammendrag: 
Formålet med samarbeidsutvalget er å legge til rette for at driften av allmennlegetjenesten skjer på en 
hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunen og allmennlegene. Allmennlegene skal 
sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis og eget listeansvar.  
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 2 representanter med vararepresentanter som 
kommunens representanter i samarbeidsutvalget mellom kommunen og legene i forbindelse med 
fastlegeordningen for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
087/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Forslag til representant til Midtre Nordland nasjonalparkstyre for perioden 2019 - 
2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret foreslår følgende 2 personer til Midtre Nordland nasjonalparkstyre: 
· ………………………….. 
· ………………………….. 

 
 

 
Vedlegg: 
04.09.2019 Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer for perioden 

2020 - 2023 
1419688 

 
Sammendrag: 
Miljødirektoratet ber kommunen foreslå 2 personer (en av hvert kjønn) til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. De ønsker primært ordfører eller formannskapsmedlem evt. faste 
kommunestyrerepresentanter i kommunen. Det er Miljødirektoratet som reoppnevner 
nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Valg av representanter til nasjonalpark- og 
verneområdestyrer 
 
Med bakgrunn i høstens kommune- og fylkestingsvalg ber Miljødirektoratet om at kommuner og 
fylkeskommuner som har verneområder som forvaltes av et nasjonalpark-/verneområdestyre 
utpeker representanter til nasjonalpark-/verneområdestyrene for perioden 2020-2023.  
 
Det vil bli gjort endringer i sammensetningen i en del styrer etter fylkes- og kommunesammenslåingene som 
skjer fra årsskiftet. Hver (ny) kommune skal være representert med ett medlem, primært ordføreren eller et 
formannskapsmedlem evt. fra faste kommunestyrerepresentanter i kommunen, og bes om å innstille en kvinne 
og en mann. I nasjonalpark- og verneområdestyrer for områder som i sin helhet ligger i en kommune skal 
kommunen være representert med to medlemmer. Disse kommunene bes om å innstille to menn og to 
kvinner. Dette gjelder også for de kommunene som ved sammenslåinger får en hel nasjonalpark i sin 
kommune, f. eks. Færder og Senja.  
 
Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet, og bes om å innstille 
en kvinne og en mann blant fylkestingets/fylkesrådets faste medlemmer. 
 
De kommunene/fylkeskommunene som er representert i flere nasjonalpark-/verneområdestyrer må innstille 
representanter til alle styrene hvor det framgår hvilket styre representantene er innstilt til. 
 
Miljødirektoratet ber videre om at oversikt over innstilte representanter og vararepresentanter til 
nasjonalpark-/verneområdestyrene sendes til direktoratet så snart som mulig. 
 
Miljødirektoratet vil så snart vi har fått svar fra kommunene/fylkeskommunene reoppnevne 
nasjonalpark-/verneområdestyrene på bakgrunn av forslagene som er kommet fra 
kommunene/fylkeskommunene. Miljødirektoratet vil følge anbefalingene fra kommuner/fylkeskommunene så 
langt det er mulig, jf. dog at sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i 
likestillingsloven § 28. Vi ber derfor også om at kommunene/fylkeskommunene angir om de innstilte 
representantene er ført opp i prioritert rekkefølge. 
Miljødirektoratet vil også oppdatere styrenes vedtekter, gjeldende fra 1. januar 2020, slik at de gjenspeiler den 
nye fylkes- og kommunestrukturen. De nye vedtektene vil oversendes sammen med oppnevning av nytt styre. 
 

Adresseliste 
 
  

 
 
Trondheim, 02.09.2019 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/10952 

Saksbehandler: 
Olav Nord-Varhaug 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Olav Nord-Varhaug 
seksjonsleder fagdirektør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
 

http://www.norge.no/


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13972     
 Arkiv sakID.: 19/2434 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
088/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Oppnevnelse av Fauske kommunes representant i stiftelsen Nordland 
nasjonalparksenter for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av Fauske kommunes representant til stiftelsen Nordland 
Nasjonalparksenter for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13974     
 Arkiv sakID.: 19/2435 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
089/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av sakkyndig nemnd for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmer samt valg av leder for 
sakkyndig nemnd for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13977     
 Arkiv sakID.: 19/2436 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
090/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmer samt leder for 
klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13981     
 Arkiv sakID.: 19/2438 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
091/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Salten 
kommunerevisjon IKS for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av representant og vararepresentant til representantskapet i 
Salten Kommunerevisjon IKS for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13982     
 Arkiv sakID.: 19/2439 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
092/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 – 2023 velges: 
Fullmektig 1:  
Fullmektig 2:  
Fullmektig 3:  
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 
møtefullmektig. 

 
 
Vedlegg: 
25.09.2019 Informasjon til møtefullmektiger 1421643 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret oppnevner 3 møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 – 2023. 
Det er viktig at dette er personer som har anledning til å møte. Forliksrådets medlemmer kan ikke velges 
som møtefullmektiger. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



INFORMASJON OM Å VÆRE 

MØTEFULLMEKTIG I FORLIKSRÅDET 

 

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, i henhold til forskrift 

21. desember 2007 nr. 1605 til tvisteloven (tvistelovforskriften) 

 

Om møtefullmektigen 

Møtefullmektigene oppnevnes av kommunen for inntil fire år om gangen. Møtefullmektigene 

har i utgangspunkt til oppgave å møte for parter uten personlig møteplikt i forliksrådet der 

parten ber om å bli representert av en møtefullmektig. I spørsmålet om en part har møteplikt 

kan sekretariatet gi veiledning om bestemmelsene i tvisteloven §§ 6-6 og 6-7, men avgjørelse 

på dette punkt hører under forliksrådet. Sekretariatet skal til enhver tid ha en oppdatert 

oversikt med navn og kontaktinformasjon på møtefullmektigene og skal gi parter som ønsker 

å benytte møtefullmektig, nødvendig veiledning slik at parten kan kontakte en fullmektig. 

 

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 

samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk, jf. 

tvistelovforskriften § 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes, har noe 

kunnskap om forliksrådets virksomhet. Møtefullmektigen bør kunne få veiledning om 

forliksrådets virksomhet og forliksrådsbehandlingen ved å henvende seg til det aktuelle 

forliksråd og sekretariat.  

 

Møtefullmektigens forhold til parten 

Det er viktig å understreke at møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen kun representerer 

den parten som oppdraget kommer fra. Ved oppnevningen skal møtefullmektigene gjøres 

kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens slik at 

deres handlinger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn. 

 

Møtefullmektigens ansvar knyttes til fullmakten. I forbindelse med en fullmakt foreligger det 

et oppdrag mellom en oppdragsgiver og en fullmektig. Fullmektigens ansvar går konkret ut på 

at en fullmektig som har påtatt seg et oppdrag fra en fullmaktsgiver, er bundet av de rammer 

som oppdraget gir. Det er viktig at det på forhånd avklares mellom parten og 

møtefullmektigen hva fullmakten innebærer og hvor langt møtefullmektigen kan strekke seg 

for eventuelt å få til et forlik under meklingen. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig 

at en slik fullmakt gjøres skriftlig, men det er ikke noe krav om dette. Fullmektigen kan ikke 

gå ut over fullmaktens rammer. Fullmektigen er bundet av fullmakten og vil kunne pådra seg 

erstatningsansvar ved å gå ut over fullmakten. Det vil være den konkrete fullmaktens 

rekkevidde som er avgjørende. Parten har selv et ansvar for å være tydelig overfor 

møtefullmektigen om hvor langt fullmakten går, og hva han ønsker oppnådd ved 

forliksrådsbehandlingen. Dersom parten ikke oppfyller dette ansvaret, må møtefullmektigen 

på eget initiativ ta spørsmålet opp med parten. Fullmaktsforholdet bør avklares i god tid før 

møtefullmektigen skal møte i forliksrådet. 

 

Det er også viktig å merke seg at det er forskjell mellom fullmektigens såkalte legitimasjon og 

selve fullmaktens rekkevidde. En møtefullmektig som opptrer i forliksrådet har utad full 

adgang til å binde fullmaktsgiveren dersom annet ikke konkret fremgår av fullmakten. 

Fullmektigen er på denne måten legitimert til å binde oppdragsgiveren. Fullmektigens 

handling eller opptreden i forliksrådet vil være avgjørende for fullmaktsgiverens plikter i 

etterkant av møtet. Det innebærer at fullmektigen kan nedlegge påstand og inngå forlik. 

 



Møtefullmektigen må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på forhånd sette 

seg godt inn i disse. 

 

Møtefullmektigens opptreden i forliksrådet 

Møtefullmektigen skal av parten få en skriftlig møtefullmakt som legges frem for forliksrådet. 

Av denne skal det gå frem at møtefullmektigen har anledning til å møte på vegne av parten. 

Under forliksrådsbehandlingen må møtefullmektigen hele tiden være klar over at han/hun 

representerer partens interesser. Møtefullmektigen har ikke anledning til å gå utover partens 

påstander uten at parten har samtykket til dette. Møtefullmektigen har heller ikke anledning til 

å inngå forlik uten partens samtykke. Dersom parten har gitt møtefullmektigen fullmakt til å 

inngå forlik, må innholdet av forliket være i overensstemmelse med partens ønsker. 

 

Dersom møtefullmektigen opptrer i strid med partens interesser, kan parten holde 

møtefullmektigen ansvarlig for dette. 

 

Godtgjørelse 

Godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til 

tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav a og e. Det er ½ R med tillegg av merverdiavgift. 

Godtgjøringen skal dekkes av den part som benytter møtefullmektigen. Det kan legges ned 

påstand i forliksrådet om at dette er en sakskostnad som kreves dekket av motparten, men 

parten er alltid ansvarlig for selv å gjøre opp med fullmektigen. 

 

Forliksrådets opptreden i forhold til møtefullmektigen 

Det er viktig at forliksrådet skjønner ansvaret fullmektigen kan påta seg og ikke presser en 

fullmektig til å gå lenger enn det denne har anledning til. Det er imidlertid uheldig om det 

møter fullmektiger i forliksrådet som ikke har anledning til å inngå forlik. Forliksrådet kan i 

henstille til fullmektigen om å få en utvidet fullmakt. Det ikke noe i veien for at en fullmakt 

kan utvides muntlig under møtet slik at fullmektigen faktisk kan gå lenger enn det fullmakten 

opprinnelig ga anledning til. Men forliksrådet kan ikke avvise en fullmektig som ikke har 

adgang til å inngå forlik eller bare inngå forlik av en bestemt art. En fullmektig med fullmakt, 

om enn begrenset, vil oppfylle fullmaktgiverens møteplikt og kan kreve dom, jf. tvisteloven § 

6-10 eller be om innstilling av saken, jf. tvisteloven § 6-11. 

 

 

SFN 14. november 2016 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13983     
 Arkiv sakID.: 19/2440 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
093/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Konfliktrådet - Utpeking av representant i oppnevningsutvalget for perioden 2019 
- 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2019 – 2023 
velges: 

· ..................................................... 
 

 
Sammendrag: 
Etter konfliktrådsloven § 4 skal kommunestyret utpeke en representant som skal oppnevne 
konfliktrådsmeglere sammen med en representant fra politiet og konfliktrådslederen. Kommunestyret 
har tidligere utpekt rådmannen til dette vervet. 
 
Det bes om at kommunestyre foretar valg av representant i oppnevningsutvalget for 
konfliktrådsmeglere for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13988     
 Arkiv sakID.: 19/2441 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
094/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Styremedlem til stiftelsen Valnesfjord helsesportssenter for perioden 2020 - 2024 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Etter Valnesfjord Helsesportssenter sine vedtekter § 4, er Fauske kommune representert med et 
medlem i styret. Det er behov for bred kompetanse i styret, og erfaring fra fagmiljøer, forskningsmiljøer, 
næringsliv, styrearbeid, strategisk arbeid, etc. vil være viktig. I tillegg vil gode faglige og politiske 
nettverk være av stor betydning. For å få satt sammen et godt styre med ulik kompetanse og balansert 
kjønnssammensetning, ønsker Valnesfjord Helsesportssenter et navnetilfang på minst 3 personer som 
kandidater fra Fauske kommune. Det forutsettes at begge kjønn er representert og at personlige CV’er 
for de aktuelle kandidater vedlegges. 
 
Det bes om at kommunestyret fremmer et navnetilfang på minst 3 personer som kandidat til styret for 
Valnesfjord Helsesportssenter. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/14052     
 Arkiv sakID.: 19/2447 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
095/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av styremedlem med varamedlem i Salten Kraftsamband AS for perioden 
2020 - 2024 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av styremedlem og varamedlem i A/S Salten Kraftsamband 
for perioden 2020 - 2024 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13964     
 Arkiv sakID.: 19/2428 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
096/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av styre til Sulitjelma grubers velferdsfond for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Etter vedtektenes § 3 skal formannskapet velge styre til Sulitjelma Grubers Velferdsfond. Styret består 
av en leder som skal være ordføreren eller rådmannen samt 3 medlemmer bosatt i Sulitjelma. 
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av leder (ordfører/rådmann) og 3 medlemmer bosatt i 
Sulitjelma til styre i Sulitjelma Grubers Velferdsfond for perioden 2019 - 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13963     
 Arkiv sakID.: 19/2427 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
097/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av medlem og varamedlem til Menighetenes Fellesråd for perioden 2019 - 
2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlem til Menighetenes fellesråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
· ………………………………. 

 
Som varamedlem velges: 

1. …………………………………… 
2. …………………………………… 

 
 
Sammendrag: 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av ett medlem med to varamedlemmer fra formannskapet til 
Menighetenes Fellesråd for perioden 2019 – 2023. 
 
Det gjøres oppmerksom på følgende i kirkelovens § 29: 

Kirkelig tilsatte og ombud skal være medlem av Den norske kirke. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13959     
 Arkiv sakID.: 19/2424 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
098/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i skolene og barnehagene for 
perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Samarbeidsutvalgene i Fauske kommune får følgende sammensetning for skoler: 
· To representanter for elevene 
· To representanter for pedagogisk personale 
· En representant for andre ansatte 
· To representanter for foreldrene 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
2. Samarbeidsutvalg i barnehagene får følgende sammensetning: 

· To representanter for de ansatte 
· To representanter for foreldrene 
· To representanter for eier (styrer + politisk oppnevnt representant) 

 
3. Samarbeidsutvalget på fremmespråkundervisningen får følgende sammensetning: 

· To representanter for de voksne elevene 
· To representanter for de ansatte 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
4. Følgende politiske representanter og vararepresentanter for eier oppnevnes: 

 
Erikstad barnehage:  

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ……………….. 

 
Finneid skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………..……… 

 
Hauan barnehage: 

· Representant: ……………………. 



· Vararepresentant: ………………… 

 
Sulitjelma skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Sulitjelma barnehage: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Valnesfjord skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Valnesfjord barnehage: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Vestmyra barnehage: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Vestmyra skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Voksenpedagogisk senter: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 

 
Sammendrag: 
Etter opplæringslovens § 11-1 skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for 
undervisningspersonalet, en for de andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for 
kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. 
Elevrepresentantene skal ikke være tilstede når saker med taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir 
behandlet i samarbeidsutvalget.  
 
Etter opplæringslovens § 11-1 kan kommunen opprette et felles arbeidsutvalg for grunnskole og 
kommunal barnehage. Etter avtale kan en tilsvarende ordning etableres mellom privat barnehage og 
kommunal skole. Utvalget skal ha to representanter for elevene, en representant for 
undervisningspersonalet, en representant for de andre ansatte i skolen, to representanter for de ansatte 
i barnehagen, to representanter for foreldrerådet i skolen og to representanter for foreldrerådet i 



barnehage. I tillegg til de representantene for kommunen som følger av første og tredje leddet, kan 
eieren av barnehagen oppnevne inntil to medlemmer. 
 
Etter barnehagelovens § 4 skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver 
av de andre gruppene.  
  
Etter barnehagelovens § 5 kan kommunen bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for 
kommunal barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning 
for privat barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller 
sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen 
skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 
fjerde ledd.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ved valg til samarbeidsutvalg er det viktig at ingen av gruppene alene har flertall. 
Kommunen som arbeidsgiver skal være representert i samarbeidsutvalgene. Rektor/styrer 
representerer det administrative nivået og det har vært praksis at medlemmer av oppvekst- og 
kulturutvalget utnevnes som politisk representant og vararepresentant til de enkelte 
samarbeidsutvalgene. 
 
Etter tilbakemeldinger fra styrerne er det naturlig med egne SU for den enkelte skole og den enkelte 
barnehage. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/13851     
 Arkiv sakID.: 19/2418 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
099/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Valg av representanter til Salten friluftsråd for perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til Salten friluftsråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
· ………………………………………….. 

 
Som vararepresentant velges: 

· ………………………………………….. 

 
 

 
Vedlegg: 
24.09.2019 Vedtekter -Salten friluftsråd 1421444 
 
Sammendrag: 
Etter vedtekter for Salten Friluftsråd skal kommunen velge en representant med vararepresentant til 
friluftsrådet. Representant og vararepresentant skal være av motsatt kjønn. 
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av representant med vararepresentant til Salten Friluftsråd 
for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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VEDTEKTER FOR SALTEN FRILUFTSRÅD 

§  1. Formål 
Salten friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og 
frivillige organisasjoner arbeide for: 

 økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftslivskultur og utbredelse av friluftslivet 
 å sikre og utvikle regionens friluftslivsmuligheter 

Friluftsrådet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre 
prosjektrettede fellesoppgaver. 

§  2. Medlemmer 
Kommunene i Salten regionråd kan være medlemmer i friluftsrådet. Andre offentlige 
myndigheter og organisasjoner som arbeider med friluftslivsrettede oppgaver i regionen kan 
tas inn som konsultative medlemmer. Årsmøtet i Salten friluftsråd bestemmer hvem som skal 
være medlemmer og konsultative medlemmer i friluftsrådet.  

§  3. Organisasjon 
Salten friluftsråd er et faglig selvstendig underutvalg av Salten regionråd.  
 
Salten friluftsråd består av følgende organer: 
a. Årsmøtet  
b. Styret i friluftsrådet 
c. Arbeidsutvalg (valgfritt) 
d. Administrasjonen 

 
Friluftsrådet er en del av Salten regionråds virksomhet. Friluftsrådets virksomhet skal skilles 
fra regionrådets virksomhet med eget regnskap, årsmelding og møteprotokoller jfr. § 4 a. - d. 

§  4 a. Årsmøtet 
Årsmøtet er friluftsrådets høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av juni. 

Årsmøtet utgjøres av representantene med stemmerett fra kommunene i Salten regionråd 
som også er medlemmer i Salten friluftsråd. Øvrige medlemmer i regionrådet og medlemmer i 
styret i friluftsrådet kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 

Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal: 

1. godkjenne innkalling og saksliste 
2. godkjenne årsmelding 
3. godkjenne regnskap 
4. vedta rammene for arbeidsprogram for påfølgende kalenderår 
5. velge styret i friluftsrådet 
6. behandle saker om medlemskap 
7. behandle innkomne saker 

 

Revisjon skal foretas av Salten regionråds revisor. 

§  4 b. Styret i friluftsrådet  
Styret i friluftsrådet samles 2 – 4 ganger i året og er ansvarlig for virksomheten mellom 
årsmøtene. 

Styrets oppgaver: 

1. lede driften og løse oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak 
2. legge fram regnskap, rammer for arbeidsprogram og årsmeldinger for årsmøtet 
3. legge fram budsjett for budsjettmøtet (se § 5.) 
4. behandle relevante friluftslivsfaglige og -politiske saker som berører regionen 
5. velge valgkomite for valg av aktuelle funksjoner som utkommer av styret 
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6. velge leder og nestleder i styret og eventuelt arbeidsutvalg 
7. utarbeide forslag til instruks for faglig leder og delta i ansettelsen av denne 

Nyansettelser, arbeidsinstrukser for de ansatte og endringer i budsjett utenom 
årsmøtet/budsjettmøte som kan påvirke regionrådet eller medlemskommunene, skal 
godkjennes av styret i regionrådet. 

Valg til styret i friluftsrådet: 
Medlemskommunene i Salten friluftsråd skal ha en representant og en vararepresentant i 
styret hver. Medlemskommunene forslår hver sin representant med vararepresentant til styret. 
Endelig innstilling til årsmøtet gis av regionrådets valgkomité. Det skal tilstrebes likevekt i 
kjønn i styret.  

Valgperioden for kommunerepresentantene er 4 år. Valget skjer i første årsmøte etter 
kommunestyrevalg. 

Konsultative medlemmer i friluftsrådet kan stille med inntil 2 representanter i styremøtene med 
forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Representasjonen avgjøres av årsmøtet.  

 
§ 4 c. Arbeidsutvalg 

Dersom styret i friluftsrådet finner behov for det, kan det opprette et arbeidsutvalg. Dette settes 
sammen av inntil 5 medlemmer fra styret.  

Et arbeidsutvalg tillegges ansvaret for driften av friluftsrådet mellom møtene i styret og 
planleggingen av styremøtene. 

Det skal tilstrebes likevekt av kjønn i arbeidsutvalget.  

Funksjonstiden for leder, nestleder, medlemmer er 2 år. Unntatt er funksjonstiden for nestleder 
i første valgperiode, som er 1 år. Vara(ene) velges for 1 år av gangen. 

 
§ 4 d. Administrasjon 

Friluftsrådet skal ha faglig leder. Leder jobber på grunnlag av instruks fra styret, godkjent av 
styret i Salten regionråd. 

Faglig leder har innstillings- og forslagsrett overfor styret i friluftsrådet.  

Salten regionråd har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i friluftsrådet.  

§  5. Økonomi 
Representantene i Salten regionråd fra kommunene som er medlemmer i Salten friluftsråd, 
vedtar budsjett for Salten friluftsråd for kommende år. Budsjettet skal vedtas i budsjettmøtet 
innen 1. oktober. 

Kommunenes finansiering av friluftsrådets drift, skjer gjennom fastsatt kontingent. Den blir 
fastsatt etter følgende modell:  

 grunnfinansiering fra hver medlemskommune 
 innbyggertall ved siste årsskifte 
 nytteverdi for kommunene 

 Større enkeltprosjekter kan finansieres særskilt.  

§  6. Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret i friluftsrådet eller regionrådet eller når minst 2 
av medlemskommunene krever det. Innkalling og saksliste skal være utsendt med minst 2 
ukers varsel. 

§  7. Vedtektsendringer 
Vedtektene kan bare endres på årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

§  8. Utmelding 
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Medlemmene kan fritt melde seg ut av friluftsrådet. 

Når det gjelder medlemskommunene, må kommunestyret gjøre vedtak om utmelding. 

Medlemskontingenten skal betales for det året utmeldingen blir gjort. 

Utmelding må skje senest to måneder i forkant av avholdelse av ordinært årsmøte med 
virkning tidligst påfølgende kalenderår.  

Et medlem som melder seg ut av friluftsrådet, har ikke krav på noen av friluftsrådets eiendeler. 

§ 9. Oppløsning 
Oppløsning av friluftsrådet kan bare skje på ordinært årsmøte. Sak om oppløsning skal være 
oppført på utsendt saksliste. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. 

Ved oppløsning gjelder kommunelovens regler for fordeling av friluftsrådets eiendeler og 
forpliktelser. 
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Sak nr.   Dato 
090/19 Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019 
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Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 

Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 



Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.0420 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
Behandling: 
Øystein Gangstø (SP) foreslo nytt møte: 
2. april 
Rådmannens forslag til vedtak med SP's tilleggsforslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1KRF, 1SP) mot 1 
(1R) stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
OPKU- 023/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalg: 

2. april. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo følgende endring: 
Kommunestyret flyttes fra 06.02 til 05.02. 
Rådmannens forslag til innstilling med ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 064/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endring:  

Kommunestyret flyttes fra 06.02 til 05.02. 
 

 
Vedlegg: 
08.10.2019 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2020 - Versjon 1 1422749 

08.10.2019 møteplan-20 1422793 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2020, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PROSJEKT/ARRANGEMENT UTVALGSMØTER 

ASSISTENT FAUSKE KOMMUNE 

Part: 17.03, 05.05, 09.06, 20.10, 01.12 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 06.01, Vinterferie 02.-06.03, Påskeferie 06.-14.04, Elevfri 

22.05, Siste skoledag 19.06, Skolestart 17.08, Høstferie 07.-09.10, Elevfri 20.11, Siste skoledag 

før jul 18.12 

SR: 24.01(styre), 13.02, 27.03(styre), 15.05(styre), 04.-05.06, 28.08(styre), 17.-18.09, 30.10(styre), 
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PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

Salten regionråd [Velg dato] [Velg dato] 

Skoleruta [Velg dato] Fase 2 

Eldrerådet [Velg dato] [Velg dato] 

Fylkestinget [Velg dato] [Velg dato] 

FUN [Velg dato] [Velg dato] 

LVK [Velg dato] [Velg dato] 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

Kommunestyre [Velg dato] [Velg dato] 

Formannskap [Velg dato] [Velg dato] 

Plan- og utviklingsutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

Helse- og omsorgsutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

Oppvekst- og kulturutvalg [Velg dato] [Velg dato] 
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Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre  6. 26.  14. 18.  

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

28.  17.  5. 9.  

  Partssammensatt 

utvalg 

       

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

21. 18. 31.  26.   

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 19.   27.   

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 20.   28.   

 // Eldrerådet        

 //  Ungdomsrådet        

 // Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre   1. 5. 17.* 

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Valgstyre 

 22. 20.  1.* 

  Partssammensatt 

utvalg 

     

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 1.  24.  

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 2.  25.  

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 3.  26.  

  Eldrerådet      

  Ungdomsrådet      

  Komm. Råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 
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Sak nr.   Dato 
066/19 Formannskap 29.10.2019 
101/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Ingelin Noresjø midlertidig fritak fra 
sine politiske verv i Fauske kommune så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland 
fylkeskomme. 

 
2. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 tredje ledd rykker følgende opp som fast medlem i 

kommunestyret i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Høgstvn. 8, 8200 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges som nytt fast medlem for Høyre, 

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet i permisjonstiden: 
· ………………………………. 

 
4. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges ny 3. vararepresentant for 

Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet til representantskapet i IRIS 
Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
· ………………………………. 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
FOR- 066/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken ble oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Vedlegg: 
08.10.2019 Søknad om permisjon fra verv - Ingelin Noresjø 1422980 

08.10.2019 Søknad om permisjon fra verv - Ingelin Noresjø 1422980 

22.10.2019 Angående søknad om fritak 1424273 

22.10.2019 Angående søknad om fritak 1424273 
 



Sammendrag: 
Det vises til søknad fra Ingelin Noresjø vedrørende midlertidig fritak fra kommunale verv i Fauske 
kommune, så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland fylkeskommune.  
 
Etter kommuneloven § 7-9, andre ledd kan kommunestyret etter søknad frita, midlertidig eller for 
resten av valgperioden, den som ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
henne. 
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helsetilstand, familieforhold eller 
andre velferdsgrunner. 
 
Kommunestyret skal utøve et skjønn jfr. formuleringen ”kan – frita”. Etter at det er fastslått at 
fritaksgrunn er tilstede, må kommunestyret vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Det må her 
tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. Når kommunestyret behandler søknaden, skal de 
legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent da personen ga sitt samtykke til å bli valgt til vervet. 
 
Etter kommuneloven § 10-2 tredje ledd skal personer som velges som medlem av fylkesråd, fratre sine 
øvrige kommunale verv i funksjonstiden. 
 
Rådmannen anbefaler at søknaden om midlertidig fritak imøtekommes og innstiller på at Ingelin Noresjø 
innvilges midlertidig fritak fra følgende verv så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland 
fylkeskommune: 

· Kommunestyret – fast medlem 
· Formannskapet – fast medlem 
· Representantskapet i IRIS SALten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS – 3. 

vararepresentant 

 
Etter kommunelovens § 7-10 tredje ledd vil varamedlemmer tre inn i den nummerorden de er valgt i 
kommunestyret. I samtaler med fylkesmannen og departementet mener de at permisjoner på ubestemt 
tid, som følge av politiske verv, bør behandles på samme måte som endelig uttreden. 
 
Etter kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges det nytt varamedlem i formannskapet, selv om det er 
valgt varamedlem, fra samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Ingelin Noresjø

Gryttingveien 40

8209 Fauske

Fauske kommune

vl ordfører Marlen Rendall Berg Fauske 04.10.2019

Søknad om fritak fra kommunale verv

Jeg er ved kommunevalget 2019 valgt som kommunestyremedlem i Fauske kommune og jeg

har i den anledning flere politiske verv i kommunen. Undertegnede er etter fylkestingsvalget

2019 utnevnt som fflkesråd i Nordland fylkeskommune. Denne funksjonen innebærer

betydelig arbeidsbelastning og reisefravær.Pä denne bakgrunn søker jeg fritak fra alle

kommunale verv så lenge jeg har funksjonen som fulkesråd i Nordland fylkeskommune. Det

vises til kommuneloven $ 15,nr.2.

Vennlig hilsen

4nfi n[,-t¡o
IQ$elin Noresjø

gruppeleder KrF



Fra: Ingelin Noresjø <ingnor1@nfk.no> 
Sendt: mandag 21. oktober 2019 14:05 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: Geir Mikkelsen 
Emne: Angående søknad om fritak 
 
Hei.  
 
Jeg viser til brev med søknad om fritak fra kommunale folkevalgte verv som følge av at jeg er utpekt 
som fylkesråd i Nordland fylkeskommune.  
 
Som følge av den nye kommuneloven som nå er implementert både i Fauske kommune og Nordland 
fylkeskommune, vil jeg bare presisere lovhjemmelen for min søknad om permisjon så lenge jeg er 
fylkesråd.  
 
Etter ny kommunelov § 10-2 tredje ledd skal «personer som velges som medlem av kommuneråd 
eller fylkesråd  fratre sine øvrige kommunale eller fylkeskommunale verv i funksjonsperioden». 
 
Dette som en oppdatering av begrunnelsen for min søknad om fritak.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Ingelin Noresjø 

Fylkesråd for næring 

 

Tlf: +4775650620 

Mob: +4795763866  

ingnor1@nfk.no 

Skype 

 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
 

mailto:ingnor1@nfk.no
sip:ingnor1@nfk.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iMWQN-0007Lu-6K&i=57e1b682&c=m7gpQTgSaRPwbrvR9XEG0rC_OgwaTByt1xIzb3nEg05K3pkk9LmCUwUiHFgxd4GEnTUd7vVT8fbTIGD_jGuyOdMsgf_alt0BnM-wTklaYKQ36vptp4xcUIGKxWM2YJklVWgYoB2BK9rXhZpouUWVlteEpE10aBDdkMSRR8r_dLFiChZ0qMaNcFShmKquxlBVgWqn9XMnJPEvzUYQSKbluQ
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 Arkiv sakID.: 19/2563 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
067/19 Formannskap 29.10.2019 
102/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Maja Zakariassen fritak fra sine 
politiske verv i Fauske kommune. 

 
2. Med hjemmel i valglovens § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
· Jakob Kalvig Skogan, Nystvn. 8, 8215 Valnesfjord 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
FOR- 067/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken ble oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i 
formannskapet. 
 
Vedlegg: 
08.10.2019 Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen 1422982 
 
Sammendrag: 
Det vises til søknad fra Maja Zakariassen vedrørende fritak fra kommunale verv i Fauske kommune. 
Søknaden er unntatt offentlighet grunnet helseopplysninger.  
 
Etter kommuneloven § 7-9, andre ledd kan kommunestyret etter søknad frita, midlertidig eller for 
resten av valgperioden, den som ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
henne. 
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helsetilstand, familieforhold eller 
andre velferdsgrunner. 
 
Kommunestyret skal utøve et skjønn jfr. formuleringen ”kan – frita”. Etter at det er fastslått at 
fritaksgrunn er tilstede, må kommunestyret vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Det må her 
tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. Når kommunestyret behandler søknaden, skal de 
legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent da personen ga sitt samtykke til å bli valgt til vervet. 
 



Rådmannen anbefaler at søknaden om fritak imøtekommes og innstiller på at Maja Zakariassen innvilges 
fritak fra følgende verv: 

· Kommunestyret – 3. varamedlem 

 
Etter kommunelovens § 7-10 tredje ledd vil varamedlemmer tre inn i den nummerorden de er valgt i 
kommunestyret.  
 
Etter valgloven 14-2 foretas nytt valgopgjør få å supplere vararepresentantlista. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. november 2019 - Grunnlag for et 
kommuneopprør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
28.10.2019 Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. november 2019 - Grunnlag for et 

kommuneopprør 
1424870 

 
Sammendrag: 
Det vises til interpellasjon fra representanten Shana Emilie Lehn (R). 
 
I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 
 
§ 23.          Interpellasjoner. 

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  
Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  
dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 
 
Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  
svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  
Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  
Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de tilstedeværende 
medlemmene motsetter seg dette. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Grunnlag for et  kommuneopprør. 

Interpellasjon av Shana Emilie Lehn, Rødt Fauske 

 

At kommunen er i stort økonomisk uføre er det ingen tvil om. Slik Rødt ser det handler 

ikke dette bare om kommunens tidligere løsslupne tilnærming til å ta opp store lån, 

samt å gi bort eiendommer til millionærer nærmest gratis, men ser det i sammenheng 

med Regjeringas ran av distrikts-Norge ved stadige innstramminger og overføringer av 

våre inntekter til staten.  

Sist ute er skattesystemet for norske kraftverk, et system som for Fauske kommunes del 

er avgjørende for å kunne  drifte kommunen vår.  

Det var finansminister Siv Jensen som i 2018 satte ned et utvalg som skulle se på 

skattesystemet for norsk kraftverk. Årsaken var et påtrykk om å få endret 

grunnrenteskatten, fordi den har hindret fornuftige oppgraderinger av gamle 

vannkraftverk og effektutbygging.  Utvalget har, stikk i strid med de berørte parters 

anbefaling, heller foreslått å beholde og øke den statlige grunnrenteskatten og i stedet 

fjerne alle de kommunale ordningene. Det vil si konsesjonsavgiftene, 

konsesjonskraften(kraft kommunene får fra kraftverkene til en lavere pris utenfor 

markedet) og i realiteten eiendomsskatten. Utvalget foreslår å omfordele ressursene ved 

å innføre en naturressursskatt og øke grunnrenteskatten fra 37 – 39%. Dette er et 

forslag som vil ramme vår kommune hardt. Vannkraftkommunenes 

interesseorganisasjon går så langt som til å kalle det ”en krigserklæring mot de 175 

distriktskommuner som har avstått sine naturressurser til vannkraft. For 

vertskommunene er forslaget et fundamentalt løftebrudd”.  

Det er heller ingen tvil om at forslaget fra utvalget vil favorisere den naturødeleggende 

vindkraften i større grad.  



 

Selv om finansminister Siv Jenssen hevder det ikke finnes noe i forslaget fra utvalget 

som vil hindre at kraftkraftinntekten til kommunene fortsatt vil holdes på dagens nivå, 

finnes det ingen garantier for at det vil skje og ingen grunn til å feste lit til denne 

uttalelsen.  

Vi i Rødt Fauske ser med bekymring på utvalgets forslag og spesielt sett i sammenheng 

med kommunens økonomi. Vi ser forslaget som en bevisst strategi der staten stadig 

truer distriktenes økonomi for å tvinge folk til å bosette seg sentralisert i større 

bysamfunn, noe som bare forsterkes når vi ser kommunens egne etaters forslag til kutt 

der Valnesfjord og spesielt Sulitjelma rammes hardt og spesielt kommunens innbyggere 

som er spesielt avhengige av kommunens velferdsordninger som barn, syke og eldre.  

Vi kan fortsette å overføre regjeringens ran av kommunene over på kommunens 

innbyggere. Da fører vi en politikk som  hverken er til  våre  innbyggeres eller 

kommunens beste. Vi i Rødt Fauske frykter at det kun vil føre til øket press på 

kommunene, med tilhørende øket press på kommunenes innbyggere i årene fremover, 

fordi det viser Regjeringa at det nytter.  

 

Utvalgets forslag om krafta vår er møtt med sterke  reaksjoner og det er sterkt  press på 

regjeringa.  

Vil ordføreren bidra til sentralisering i Fauske og til utarming av kommunens 

innbyggere og offentlige tjenester eller vil Ordføreren bli med på et kommuneopprør  

for å øke presset på Regjeringen, kreve en tilbakeføring av kommunenes midler og 

tvinge igjennom en stans av utredningen? 

 

Shana Emilie Lehn, Rødt Fauske 
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Vedlegg: 
28.10.2019 Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. november 2019 - Situasjonen for 

lokalsamfunnet Sulitjelma i forhold til foreslåtte budsjettkutt 
1424877 

 
Sammendrag: 
Det vises til interpellasjon fra representanten Anne Godding (R). 
 
I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 
 
§ 23.          Interpellasjoner. 

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  
Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  
dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 
 
Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  
svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  
Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  
Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de tilstedeværende 
medlemmene motsetter seg dette. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Til ordfører i Fauske, Marlen Rendal Berg. 

Interpellasjon om situasjonen for lokalsamfunnet Sulitjelma i forhold til                    

foreslåtte  budsjettkutt. 

Sulitjelma samfunnet har bidratt i svært mange år positivt til Fauske Kommune både i 

forhold til arbeidsplasser, inntekter gjennom skatt, kultur og fritid . Helsetjenesten har også 

alltid hatt en viktig funksjon i lokalsamfunnet og i kommunen. 

Etter at Staten la ned gruvedrifta i 1991 har situasjonen selvfølgelig endret seg mye for 

Sulitjelma, men loklalsamfunnet har allikevel slåss for ny utvikling , og det har skjedd mye 

bra på flere områder, noe som bidrar til fortsatt bosetting og aktivitet. 

Helsetjenesten ved Sagatun har en viktig funksjon både for innbyggerne i Sulitjelma og  også 

for resten av kommunen og kan utvikles mere, noe som kan bli billigere for kommunen. 

Skolen fungerer godt. Fjellet er et eldorado for friluftsliv og der er over 600 hytter i fjellet, 

noe som gir inntekter til Fauske kommune. Bassenget er et viktig bidrag til folkehelse i tillegg 

til svømmeundervisning. Det jobbes med å få ny industri / virksomhet til Sulis. Jacobsbakken, 

Sulitjelma fjellandsby og Daja utvikler seg mye. Det er igjen litt optimisme i Sulis. 

Men mørke skyer kommer inn med forslagene til besparing og kutt fra kommunens side. 

Slike omfattende forslag vil  få  meget store  konsekvenser  for lokalsamfunnet : stenge 

bassenget, legge ned ungdomskolen og til sist stenge Sagatun som er en viktig 

helseinstitusjon og arbeidsplass i Sulitjelma og i kommunen. Sagatun kan, i stedenfor å bli 

lagt ned, gi enda bedre  tjenester til Fauskes befolkning ved å bli tatt i bruk fullt ut. 

Ordføreren representerer et parti som arbeider for distriktene og mot sentralisering . 

Sulitjelma er en del av distrikts Fauske. Hvordan ser ordføreren på de forslagene til kutt i 

tjenester i Sulitjelma   som har kommet fra administrasjonen  ? 

 

Anne Godding, Rødt 
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